
Стана традиция да 
посрещаме новия сезон 
след като младите сла-
висти са изпратили ста-
рия с шампионска титла! 

През миналата година 
се позлатиха децата во-
дени от Щилиян Карас-
тойков, този път радос-
тта ни дадоха юношите 

старша възраст! Успехът 
на момчетата, водени 
от Стефан Колев, бе по-
вече от закономерен. С 
игрите си през сезона 
юношите на „Славия” 
загатваха неведнъж за 

големия си потенциал. 
„Бялата” лавина набира-
ше скорост през цялата 
година, за да изригне 
точно, когато трябваше. 
На финала пред „белите” 
надежди глава сведоха 

младите играчи на сто-
личния „Левски”. По стара 
традиция, когато мачът 
между двата най-ста-
ри съперници е в пряк 
двубой победители са 
славистите! И пак по не-
писано правило, загуби-
лите битката футболисти 
в синьо, се изнизаха по 
търлъци и не стиснаха 
ръцете на „белите” шам-
пиони. Нищо, ние при-
ятелите на „Славия” сме 
свикнали с тази черта на 
тима от „Подуяне”. Мина-
ват се годините, тради-
циите остават. Славис-
тите вдигат трофеите на 
стадион „Васил Левски”, 
а „сините” търсят оправ-
дания! Нищо обаче не бе 
в състояние да спре ра-
достта на „бялата” торси-
да и агитката приветства 
своите млади любимци! 
Дано триумфът на юно-
шите повлече крак и тази 
воля за победа зарази и 
батковците в бели екипи 
и през новия сезон успе-
хът трайно се завърне на 
адрес „Славия”!

Подробности за 
триумфа на стр. 14-15

Година IX     Брой 6 (97)
10 август - 10 септември 2009 г.
Цена 1,00 лв. ISSN 1312-2320

www.slaviasofia.com

M

KY

c Black cyan Magenta Yellow

Издава Национален клуб на слависта

M

KY

c

M

KY

cM

KY

c

ПроГрама 

за есенния дял на 

шамПионата 
на стр. 8 

за да сме винаги заедно - кат. № 666

накъде 
Гледа 
“славия” 
с вуЦов?!

На стр. 6-7   
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Продължава слаба-
та комуникация между 
пресслужбата на ПФК 
„Славия“ и медиите В 
края на сезон 2008/09 и 
по време на лятната под-
готовка пресслужбата на 
ПФК „Славия“ за пореден 
път разочарова чрез ра-
ботата си с представите-
лите на медиите. На пос-
ледния мач от миналото 
първенство, срещу „Локо-
мотив“ (София) на стади-
она в полите на Витоша, 
Кирил Донев, който води 
„белите“ след уволнение-
то на Стевица Кузмановс-
ки и преди пристигането 
на Велислав Вуцов, не се 
яви на официалната пре-
сконференция след дву-
боя. Представителите на 
медиите напразно чакаха 
реакциите от „белия“ от-
бор след равенството 2:2, 
но от пресслужбата не на-
правиха необходимото, 

за да може Донев да каже 
своята оценка за срещата 
пред репортерите.

Всеки голям и уважа-
ващ себе си и съперни-
ците си клуб, какъвто е 
„Славия“, не би трябвало 
да изпада в подобни ситу-
ации. Освен това инфор-
мациите в официалния 
сайт в Интернет на Про-
фесионалния футболен 
клуб за представянето 
на „белите“ в приятелс-
ките мачове по време на 
лятната подготовка бяха 
кратки, непълни и напи-
сани на неразбираем за 
потребителите език. В 
доста случаи коментарът 
за срещите беше публи-
куван денонощие след 
техния край.

По време на приятелс-
кия мач между „белите“ и 
„Ботев“ (Криводол), игран 
на стадион „Славия“, мно-
гобройните журналисти, 

отразяващи събитието не 
получиха никаква офици-
ална информация около 
новите попълнения в сто-
личния тим и около съста-
вите на двата отбора.

Липсата на новини за 
актуалното състояние 
на състава в официална-
та страница в Интернет 
също е сериозен минус 
за „Славия”. Добрата ко-
муникация с медиите би 
била само и единствено 
от полза за един от най-
популярните и най-оби-
чани тимове у нас.

Скъпи при-
ятели, днес ви 
представяме Ни-
кола Найденов 
Тодоров. Малки-
ят почитател на 
„белите” е само 
на 4 годинки, но 
вече не се раз-
деля с шала на 
„Славия”. Преди 
няколко години 
ви срещнахме и 
с братовчедка-
та му Славянка, 
също славист-
ка, която живее 
в Канада. Горд 
дядо и на два-
мата е славистът 
Богдан Тодоров, 
наш дългогоди-
шен читател.

О ч а к в а м е 
вашите снимки на малките почитате-
ли на „белите” и текст към тях. Всички 
изпратени фотоси до редакцията ще 
бъдат публикувани.
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Децата на "Славия"

Националният клуб 
на слависта се договори 
с ръководството на ПФК 
„Славия 1913” относно 
цените на членските 
карти за сезон 2009/2010. 
Запазват се цените на 
всички видове карти от 
миналата година като 
единствено дизайнът ще 
претърпи промяна.

НКС издава по образец 
следните видове членски 
карти - обикновена, пен-
сионерска, сребърна и 
златна.

Обикновената сезон-
на членска карта (бяла 
на цвят) се издава срещу 
платен членски внос. Раз-
мерът на членския внос 
е 15 лева за членовете 
на Националния клуб на 
слависта от град София 
и 8 лева за членовете от 
регионалните клубове в 
страната. Тази карта НЕ 
ДАВА право на вход за 
домакинските срещи на 

стадион „Славия”.
Пенсионерската член-

ска карта (бежова на цвят) 
се издава на членовете на 
НКС над 65 г. при запла-
щане на едногодишен 
членски внос от 8 лева. Тя 
дава право на посещение 
на домакинските срещи 
на стадион „Славия” в сек-
тор А2 през целия сезон.

Сребърната сезонна 
членска карта (сребрис-
та на цвят) се издава на 
членове на НКС на цена 
от 45 лева. Сумата пок-
рива годишният членски 
внос и входните такси за 
домакинските мачове на 
футболния отбор на „Сла-
вия” през целия сезон. 
Картата ще се представя 
при влизане на стадиона 
в сектор А2.

Златната сезонна член-
ска карта (златиста на 
цвят) ще се издава срещу 
сумата от 120 лева. В нея 
се включват годишния 

членски внос, правото на 
посещение на 15-те дома-
кински мача на „Славия” в 
„А” група – сектор А2, как-
то и 9 екскурзии за госту-
вания на отбора, покри-
ващи разходите само за 
път. В тези екскурзии не 
влизат мачовете във Вар-
на, Бургас, както и сим-
воличното гостуване на 
„Спортист” (Своге). 

Всички карти с изклю-
чение на обикновената 
дават право на вход и 
за футболни срещи и от 
турнира за националната 
купа ако се провеждат на 
стадион „Славия”. Желае-
щите да се снабдят с но-
вите карти на НКС могат 
да направят това преди 
всеки домакински мач 
като за целта е необхо-
димо да носят документ 
за самоличност, молба за 
постъпване в НКС и сума-
та за съответната карта.

НКС започва кампания 
за издаване на членските 
карти за новия сезон

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

ISSN 1312-2320
Излиза всеки месец

„Бялата” футболна 
пресслужба боксува

През втората поло-
вина на 2009 година 
всички желаещи отно-
во ще могат да се снаб-
дяват с любимия си 
вестник чрез Българ-
ски пощи. В началото 
на лятото бе подписан 
договор за абонамент 

като каталожният но-
мер на изданието от-
ново е същия - 666. 
Цената на вестника при 
абониране се запазва 1 
лев. Абонирането може 
да стане във всяка по-
щенска станция до 15-о 
число.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент
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Над стадион 
„Васил Лев-
ски” звучи 

великият химн на 
„Куин” - „Ние сме шам-
пионите”, футболисти 
с бели фланелки се 
прегръщат и сканди-
рат „Славия”, „Славия”! 
Любопитно разглеж-
дат току-що получе-
ните златни медали за 
шампионската титла 
при юношите старша 
възраст. „Белите” въз-
питаници на Стефан 
Колев спечелиха вто-
рата най-престижна 
титла в българския 
футбол. Първата е при 
мъжете...

Шампионите граб-
наха златните медали 
в мъжки сблъсък с фа-
воризираните футбо-
листи на „Левски” пред 
4000 зрители. „Сините” 
получиха сребърните 
си отличия, 

разочаровано мо-
ментално ги сва-
лиха от гърдите си

и един по един, без-
срамно и по левскар-
ски се изнизаха в съб-
лекалнята. Не остана-
ха на терена до края 
на награждаването, за 
да поздравят победи-

телите. Това стана под 
безучастните погледи 
на цялото ръководс-
тво на т. нар. „отбор на 
народа”, като никой от 

т. нар. „авторитети” не 
взе мерки по въпро-
са. Нищо не направи и 
треньорът на младите 
левскари Викторио 

Павлов, у чиято душа 
не трепна нито една 
струна да му припом-
ни, че освен със синя-
та фланелка, е играл и 
с бялата. И че 

феърплеят при 
младите е 
най-важен

защото ги формира не 
само като футболисти, 
но и като личности. Но, 
явно в „Левски” разби-
ранията са други – там 
царува мегаломанията 
- „Щом не сме първи 
нищо не ни интересу-
ва”. За съжаление, го 
доказаха и малчугани-
те от „Герена”...

В „Славия” обаче е 
друго. Младите фут-
болисти – шампиони! 
Младите баскетболис-
тки – шампионки (пак 

с победа над „Левски”, 
но на полуфинала)! 
Младите волейбо-
листи – шампиони! 
Младите хокеисти, 

и на лед, и на трева 
– шампиони! Такова 
стълпотворение от 
титли в колективните 

спортове при подрас-
тващите отдавна не се 
помни на „Овча купел”. 
Което може да означа-
ва само едно – 

духът 
на „славия” 
е жив

„Бялата” идея 
се разгаря и 
младите с чест 
носят и славят 
свещените бели 
екипи.

Затова и този 
брой на в. „Сла-
вия” е по-осо-
бен. За първи 
път сме отдели-
ли толкова мно-
го място и стра-
ници на млади-
те шампиони 
на „Славия” в 

различните спортове. 
Те го заслужават, както 
и „Славия” се гордее с 
младите слависти!

„Славия” се гордее 
с младите слависти!

Посоки 3

„Белите” скриха 
топката на „си-
ните” във фина-
ла на юношите 
старша възраст 
на националния 
стадион
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На 25 юни, когато 
президентът на „Славия” 
Венцеслав Стефанов офи-
циално представи новия 
треньор Велислав Вуцов 
всичко на „Овча купел” из-
глеждаше някак по-раз-
лично. Ентусиазъм – това 
е точната дума, която опи-
сваше промяната в най-
стария футболен клуб у 
нас. Той си пролича най-
вече от словото на Стефа-
нов. „Дупе да му е яко на 
Вуцов. Той вече има кър-
ма в „Славия” – две годи-
ни беше футболист тук, а 
треньор бе баща му Иван. 
Той е по-емоционален от 
другите си колеги, но това 
ще е полезно за отбора. 
Нашите и неговите цели 
са участие в евротурни-
рите, надявам се, че ще 
ги осъществим”, изтъкна 
босът. Сред феновете ос-
тана усещането, че тимът 
наистина поема по нов 
курс – досега амбициите 
за международна сцена 
или бяха промълвявани 
с половин уста, или бяха 
премълчавани. „По-малко 
ще говорим, повече ще 
работим”, обяви Вуцов-
младши и изрази опти-
мизъм, че с максимална 
мотивация и труд успехи-
те ще дойдат. Още тогава 
стана ясно, че към състава 
се присъединяват завър-
налият се от преотстъп-
ване в Израел Тодор Ко-
лев, риталите в „Спартак” 
(Варна) Николай Петров 
и Стоян Георгиев, както и 
даденият под наем в „Ми-

ньор” Николай Дюлгеров. 
В състава остана и дошли-
ят в края на миналия се-
зон вратар Райс М’Боли. 
Договор бе подписан и 
с подвизавалия се в Гър-
ция Борислав Георгиев, а 
Детелин Димитров дойде 
заедно с Джунейт Яшар от 
„Калиакра”. Първият оба-
че набързо бе натирен, 
след като не впечатли с 
нищо треньорския щаб. 
Освен Вуцов новите име-
на в него са две – асис-
тента му от „Левски” Асен 
Букарев и екснаставника 
на вратарите на сините 
Валентин Захариев. От 
старото спортно-техни-
ческо ръководство оста-
наха кондиционният спец 
Огнян Макавеев и по-
мощникът Диян Ангелов. 
Освободени бяха Митя 
Морац, Братислав Ристич, 
Николай Вълев и Карлос, 
а Владимир Иванов-Фу-
гата сложи край на със-
тезателната си кариера 
и след отказа на Здравко 
Здравков прие поканата 
да стане шеф на детско-
юношеската школа на 
„Славия”. Друг от новите 
бе Александър Младе-

нов, който след дълго ле-
чение на контузия също 
се обвърза с договор с 
„белите”.

Първата 
контрола

на тима бе на 8 юли. 
Съперник на отбора на 
лагера в Тетевен бе второ-
дивизионният „Ком-Ми-

ньор”. Мачът протече по-
скоро като учебна игра, 
в която столичани имаха 
пълно превъзходство, но 
се измъчиха при реализи-
рането на положенията. 
Все пак Радослав Димит-
ров и Бето донесоха ус-
пеха с 2:1. По-сериозното 
изпитание бе три дни 
след това, когато възпи-
таниците на Вуцов пре-

мериха сили с „Калиакра” 
(Каварна). „Славия” отно-
во доминираше тотално, 
а този път и победата дой-
де по-леко. С попадения 
се отличиха Галин Иванов 
и Александър Младенов, 
а на терена за първи път 
се появи дошлият на про-
би бразилски нападател 
Жуниор Жуниньо, отли-
чил се с бързина, техника 
и нюх към завършващия 
удар. 

След края на лагера 
в Тетевен футболистите 
продължиха за няколко 
дни подготовката си в до-
машни условия. Ден пре-
ди заминаването за вто-
рата част от подготовката 
в Словения те направиха 
още един спаринг – сре-
щу печално известния за 
„белите” привърженици 
тим на „Ботев” (Криводол). 
Запалянковците, дошли 
да наблюдават срещата, в 
началото бяха принудени 
да изживеят нов кошмар. 
Славистите се представи-
ха просто трагично, а куп 
пропуски пред вратата на 
противника направиха 
Тодор Колев, Жуниньо, 
Бето и Галин Иванов. Гос-
тите пък се възползваха 
от две грешки в отбрана-
та и набързо поведоха с 

Подготовка4

Ентусиазмът дойде в       
С Велислав Вуцов начело клубът 
може да върне старата си слава

Галин Иванов продължава възходящото си развитие 
и е един от футболистите, на когото ще се разчита 
и през новия сезон

В контролата с „Интер Баку” славистите показаха 
добра игра и заслужено спечелиха с 2:0
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2:0, което втрещи за по-
реден път „бялата” агит-
ка. Все пак малко преди 
почивката Колев върна 
едно попадение от дузпа 
за спъване срещу самия 
него, а през втората част 
завърналите се от „Спар-
так” (Варна) Николай 
Петров и Стоян Георгиев 
донесоха измъчения ус-
пех на столичани. Двубо-
ят тотално вбеси Велис-
лав Вуцов, който веднага 
след това се закани, че 
ще наказва сурово всяка 
проява на апатия, неже-
лание и примиреност в 
състава. Някои от игра-
чите получиха послед-
ни предупреждения за 
изгонване, а за други бе 
ясно, че няма да останат 
повече в тима. 

лагерът 
в словения

По време на втора-
та част от подготовката 
футболистите на „Славия” 
явно си взеха поука и зара-
ботиха доста по-сериозно 
на словенска земя. Това 
си пролича още в първа-
та контрола там, в която 
съперник бе румънският 
елитен „Оцелул”. Жуниор 
Жуниньо откри резултата 
в 17-ата минута, а „белите” 
продължиха да мачкат 
съперника и след гола. 
Реферът, осигурен от до-
макините – Владо Сипар, 
обаче развали мача, от-
съждайки куп нарушения 
в ущърб на българите, а 
логично резултатът бе из-
равнен малко преди по-
чивката. До края двамата 

треньори извършиха куп 
смени, а нови попадения 
така и не паднаха. 

Грешките в защита по 
време на втория мач в 
бившата югорепублика 
отново притесниха сери-
озно Вуцов. Срещу първо-
дивизионния полски „Бел-
хатов” Тодор Колев откри 
резултата, а в халфовата 
линия и нападението от-
борът създаде доста кра-
сиви неща. Две групови 
недоразумения в отбрана 
обаче, позволиха на поля-
ците да обърнат нещата 
до 2:1 в своя полза, а при 
този резултат двубоят 
завърши. Недоволен от 
представянето на своите, 
Джуниър отмени следва-
щата проверка срещу ки-
пърския „АЕЛ Лимасол”, 

за да наблегне на тежки 
физически и тактически 
упражнения. Междув-
ременно оказалият се 
ненужен след провале-
ния трансфер на Ду Бала 
бразилец Бето се прибра 
в България, където лично 
по желание на Стевица 
Кузмановски се присъе-
дини към „Монтана”. Най-
добрия си мач отборът 
изигра срещу друг полски 
състав – „Шльонск” (Вроц-
лав). На терена най-нак-
рая блесна нигериецът 
Дениран Ортега, който 
след дълга голова суша 
се разписа два пъти. Ду 
Бала пък оформи край-
ното 3:1 след почивката. 
За огромно съжаление на 
феновете обаче вечерта 
след двубоя стана ясно, 
че Ортега, също като брат 

си Виктор (преотстъпен в 
„Спортист” (Своге), повече 
няма да рита с бял екип. 
Президентът Венцеслав 
Стефанов склони да го 
даде под наем в шампио-
на „Левски”, за да „помогне 
на българския футбол”. На-
глед черната за слависти-
те новина обаче, се оказа 
донякъде добра – според 
запознати финансовите 
параметри по сделката 
са доста добри за най-ста-
рия български клуб, а ще 
станат още по-добри, ако 
сините влязат в групите 
на Шампионската лига. А 
Велислав Вуцов изобщо 
не изрази притеснение от 
трансфера, заявявайки, че 
„в лицето на Тодор Колев, 
Ду Бала, Жуниньо и Алек-
сандър Младенов имаме 
страхотни нападатели”. 

В последния спаринг в 
Словения „Славия” удари 
и сръбския „Рад” от Белг-
рад. В иначе равностой-
ния двубой единственото 
попадение реализира де-
фанзивният халф Борис-
лав Георгиев. 

Още с прибирането в 
България „белите” реши-
ха да се подсилят с още 
един защитник. След като 
бразилецът с немски пас-
порт Жозе Плеч незнайно 
защо отказа офертата на 
клуба, в София на тестове 
пристигна подвизавалият 
се в румънския „Плоещ” 
Жозеф Ренет. Той остави 
отлични впечатления с 
играта си в 

официалното 
представяне 
на тима 

срещу „Интер” (Баку) ми-
налата неделя, след което 
стана ясно, че ще подпише 
договор с белите. Иначе 
срещу азербайджанския 
вицешампион столичани 
не оставиха никакво съм-
нение в превъзходството 
си, а съперниците дейс-
тваха изключително гру-
бо и нервно. Два гола на 
Жуниор и Галин Иванов 
убиха интригата в среща-
та, а азерите решиха да си 
го изкарат на краката на 
българските състезатели. 
В един момент от срещата 
Тодор Колев не издържа 
и се стигна до меле с про-
тивникови футболисти. 
Все пак срещата се доигра 

и „Славия” триумфира. От 
отбора пък бе освободен 
Мартин Керчев, на когото 
Джуниър повече няма да 
разчита. 

Така „Славия” записа 
много добър баланс в 
контролните срещи, като 
загуби само един път, на-
прави едно равенство и 
спечели шест мача. Спо-
ред Вуцов отборът е мно-

го далеч от най-добрата 
си форма, но въпреки 
това има шанс да регист-
рира повече от успешен 
старт в първенството. На 
феновете им остана да 
се надяват, че с хъса на 
треньора и качествата 
на футболистите „белият” 
клуб най-накрая ще види 
по-добри времена. 

Иван ЖИКОВ

КОНТРОЛИТЕ
08.07.2009 г. 

„славия” – „ком-миньор” 2:1
„славия”: Господинов, Рангелов, Димитров, Г. Иванов, Петков, 
Керчев, Н. Петров, Б. Георгиев, Ст.Георгиев, Колев, Яшар (Е. Пет-
ров, Р. Петров, Кавдански, Бето, Ортега, Дяков, Попара, Дюлгеров, 
Коприваров, Младенов)
Голмайстори: 0:1 Колев (19), 1:1 Димитров (35), 2:1 Бето (61)
тетевен, ст. „Бенковски”, 100 зрители

11.07.2009 г. 
„славия” – „калиакра” 2:0

„славия”: М’Боли, Р. Петров, Кавдански, Бето, Попара, Г. Иванов, 
Младенов, Жуниньо, Н. Петров, Ст. Георгиев, Б. Георгиев (Господи-
нов, Кавдански, Рангелов, Ортега, Димитров, Дяков, Петков, Копри-
варов, Дюлгеров, Керчев, Колев)
Голмайстори: Г. Иванов (40), Младенов (42)
тетевен, ст. “Бенковски”, 100 зрители

14.07.2009 г.
„славия” – „Ботев” (криводол) 3:2

„славия”: Е. Петров, Димитров, Кавдански, Ст. Георгиев, Р. Петров, 
Дюлгеров, Коприваров, Г. Иванов, Бето, Колев, Жуниньо (М’Боли, Б. 
Георгиев, Дяков, Ду Бала, Ортега, Н. Петров)
Голмайстори: 0:1 Владимов (7), 0:2 Владимов (27), 1:2 Колев (44), 2:2 
Н. Петров (51), 3:2 Ст. Георгиев (64)
ст. „славия”, 100 зрители

16.07.2009 г. 
„славия” – „оцелул” (румъния) 1:1

„славия”: Господинов, Дяков, Кавдански, Петков, Самокишев, По-
пара, Г. Иванов, Н. Петров, Дюлгеров, Младенов, Жуниньо (Бето, Ду 
Бала, Колев, Коприваров, Е. Петров, Б. Георгиев, Ортега)
Голмайстори: 1:0 Жуниньо (17), Йорга (45)
словения, 50 зрители

18.07.2009 г.
„славия”  - „Белхатов” (Полша) 1:2

„славия”: М’Боли, Б. Георгиев, Петков, Кавдански, Р. Петров, Н. 
Петров, Дюлгеров, Попара, Г. Иванов, Жуниньо, Коприваров (Е. 
Петров, Господинов, Самокишев, Ортега, Димитров, Рангелов, Ду 
Бала, Младенов, Ст. Георгиев, Колев, Яшар, Богданов)
Голмайстори: 1:0 Колев (48), 1:1 Ужек (53), 1:2 Янус (75)
Словения, 100 зрители

22.07.2009 г. 
„славия” – „шльонск” (Полша) 3:1

„славия”: Е. Петров, Дяков, Петков, Ст. Георгиев, Р. Петров, Б. Геор-
гиев, Попара, Коприваров, Младенов, Ортега, Ду Бала (Кавдански, 
Г. Иванов, Самокишев, Дюлгеров, Яшар, Жуниньо, Р. Димитров, 
Богданов)
Голмайстори: 1:0 Ортега (16), 2:0 Ортега (14), 2:1 Дудек (50), 3:1 Ду 
Бала (78)
словения, 100 зрители

25.07.2009 г. 
„славия” – „рад” (сърбия) 1:0

„славия”: Господинов, Дяков, Кавдански, Петков, Самокишев, По-
пара, Г. Иванов, Н. Петров, Дюлгеров, Младенов, Жуниньо (Ду Бала, 
Колев, Коприваров, Е. Петров, Б. Георгиев)
Голмайстор: 1:0 Б. Георгиев (41)

02.08.2009 г. 
„славия” – „интер” (Баку) 2:0

„славия”: М’Боли, Дяков, Ренет, Р. Петров, Попара, Петков, Б. Ге-
оргиев, Яшар, Коприваров, Колев, Жуниньо (Е. Петров, Кавдански, 
Г. Иванов, Ст. Георгиев, Димитров, Н. Петров, Ду Бала, Самокишев, 
Младенов, Богданов, Дюлгеров)
Голмайстори: 1:0 Жуниньо (20), 2:0 Г. Иванов (54)
ст. „славия”, 300 зрители

Представянето на „Славия” затвърди впечатлени-
ето, че ентусиазмът е завладял „белия” лагер преди 
новия сезон

„Славия”
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вани от този факт. Хубаво-
то е, че сега се посъбудиха, 
започнаха да мислят по 
друг начин за краткото 
време, в което сме заедно. 
Надявам се, че в бъдеще 
ще си повярват още пове-
че във възможностите си. 
Всеки един от тях трябва 
да знае, че на трениров-
ките трябва да дава мак-
симума от себе си и да се 
усъвършенства. Но да го 
прави с мисъл за това, че 
футболът е отборна игра 
и той самият е брънка от 
една организация. Всеки 
трябва да работи така, че 
тимът да се развива и да се 
гради нагоре. 

- извън въпроса за мо-
тивацията какъв състав 
заварихте? Потенциалът 
ще стигне ли за целите, 
които си поставяте?

- Честно казано има 
хора, които ме разочаро-
ваха, има и такива, които 
приятно изненадаха. Впе-
чатленията ми са някъде 
по средата. Моята надежда 
обаче, бе да намеря малко 
повече класа, стъпало-

то, на което стъпвам, да е 
по-високо. За жалост, има 
доста пропуски във всеки 
компонент – в тактическо, 
физическо, дори техничес-
ко естество. Сериозната 
подготовка, която напра-
вихме, на някои доста 
натежа. Всички признаха, 
че в последните години 
натоварванията са били 
значително по-малки, за-
това е нормално да дойдат 
умората, затруднението и 
т.н. Очаквах далеч повече, 
дори в техническо отно-
шение. Но направихме до-
ста промени – седем-осем 
футболисти вече си зами-
наха, взехме други шест-
седем. Запазихме ядрото, 
но стеснихме малко група-
та. Смятам, че 22-23-ма иг-
рачи, като сред тях са три-
ма-четирима от юношите, 
е достатъчен състав. ДЮШ 
на „Славия” в последните 
години показва много доб-
ри резултати, нормално е 
да дадем шанс на някои от 
талантите, които вървят в 
правилната посока. 

- доволен ли сте от 

подготовката?
- Да, от това, което свър-

шихме като функционални 
и физически натоварва-
ния. Това на 100 процента 
го изпълнихме. Като так-
тически неща определено 
времето няма да стигне, 
защото шест седмици са 
крайно недостатъчни. 
Сигурен съм, че и след 16 
седмици тимът няма да 
е толкова напред, колко-
то аз искам. Това обаче, е 
еднакво за всички отбо-
ри. Положителното е, че 
съставът израства от ден 
на ден. Играем повече от 
това, което беше. Влизаме 
в първенството спокойни 
и уверени, но не във вър-
хова форма. Нормално е 
да сме в пика си далеч по-
нататък в шампионата. Ако 
има някой, който сега е на 
топнивото си, тежко му и 
горко после. 

- много треньори се 
оплакват, че ръководс-
твата на клубовете не 
им оставят достатъчно 
време да наложат своите 
виждания за играта. на 

вас колко време ви тряб-
ва и имате ли го?

- Дотук шефовете са ми 
осигурили всичко, което 
съм поискал. Безрезервно 
ми помагат, имам пълен 
картбланш да действам. А 
работата и резултатите ще 
покажат колко време имам. 
Ако началството види, 
че се работи всеотдайно, 
с желание, с разбиране, 
ще ми дадат време. Може 
резултатите да не дойдат 
в началото – въпреки че 
съм почти сигурен, че ще 
дойдат. Ако ли не ми дадат 
време, си е за тяхна сметка. 
Другите, които го направи-
ха и които продължават да 
го правят, те лъкатушат, не 
вървят в правилна посока. 

- две са твърденията, 
които критиците ви са 
наложили за вас – че сте 
идеален треньор за сред-
няшки тим, който може 
да изненада грандовете, 
но не и да се мери с тях 
като постоянство и висо-
ки цели; и че сте пробили 
в професията главно бла-
годарение на баща си. 
какво ще отговорите?

- Нека си твърдят как-
вото искат. Още в първата 
година, когато поех „Спар-
так” (Варна), тимът едва 
се бе спасил от изпадане. 
В следващия сезон бяме 
шести. Със същия състав, 
без нови, без някои основ-
ни фигури, които прода-
дохме. Ако това е средняш-
ки и слаб отбор, здраве му 
кажи. Със „Спартак” (Пле-
вен) влязохме в А група с 
15-16 точки преднина. На 
следващата година, докато 
бях треньор, бяхме на крач-
ка от шестото място. После 
си тръгнах преди двубоя 
със „Славия”, там нещата 
се развиха по друг начин. 
Отидох в „Черно море”. 
Пак клубът по чудо се бе 
спасил от изпадане. Илия 
Павлов ми постави зада-
ча осмо място. И въпреки 
това гадно убийство, което 

Интервю6

- Господин вуцов, с 
идването ви на „овча ку-
пел” като че ли се завър-
на ентусиазмът.

- Радвам се, че е така. Не 
мога да не съм щастлив. 
Според мен това е атестат 
за работата ми. Ако не се 
справях със задачите си, 
едва ли щеше да има та-
кава еуфория. А положи-
телните емоции са не само 
тук. Такива имаше където и 
да отидех – в „Черно море”, 
в Плевен... Това ми показ-
ва, че мога да съм споко-
ен и да не се срамувам от 
себе си. Много хора в пос-
ледния ми отбор „Левски” 
се опитаха да ме изкарат 
едва ли не толкова лош и 
черен, че да съжалявам, че 
съм жив.

- Преди години „бели-
те” бяха сред постоянни-
те величини в българс-
кия футбол, а стадионът 
се пълнеше с фенове. в 
последните 13 години 
запалянковците липсват, 
а клубът сякаш изпадна 
в безвремие. на какво го 
отдавате?

- Не е колегиално да 
критикувам предшестве-
ниците си. При негативни 
резултати е най-лесно да 
се плюе. Фактът е, че във 
въпросния период от вре-
ме клубът не е това, което 
привържениците искат и 
което футболната обще-
ственост очаква. Крайното 
класиране в много малко 
от сезоните се е доближа-
вало до това, което е било 
предварително планира-
но. Защо и как се е стигна-
ло дотам, не е редно да ко-
ментирам. Но, ще кажа за 
последното първенство. В 
началото на подготовката 
видях заспали, апатични 
играчи. Поведението бе 
лежерно и спокойно, да 
не кажа и по-силни думи. 
Начинът на трениране в 
първите дни, мотивацията 
– без да обиждам никого, 
тези неща доказваха, че 
деветото място в А група 
не е случайно. Резултатите 
са равностойни на това, 
което е работено. А много 
малко от самите футболис-
ти бяха крайно разочаро-

Вуцов: 

Наставникът на „белите” Велислав Вуцов под негово ръководство „Славия” да 
счупи каръка срещу „Левски” и ЦСКА през новия сезон

Искам да видя „Славия” 
каквато бе по моето време

Новият треньор на „белите” Велислав Вуцов 
даде обширно интервю за клубното издание   
преди старта на шампионата
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повлия на тима, въпреки 
безпаричието в последни-
те месеци и всички други 
проблеми, финиширахме 
четвърти. Бихме и ЦСКА, и 
„Литекс” навън. А следва-
щата година, с нов отбор, 
граден от нулата, с пет дни 
подготовка, станахме шес-
ти. Ако това са средняшки 
резултати... Моята неус-
пешна година се води в 
„Марек”, а и там бяхме сед-
ми в крайното класиране 
– място, с което дупничани 
не могат да се похвалят в 
най-новата си история. С 
„Калиакра” – отбор, който 
повече от 12 месеца не бе 
вкарвал гол на чужд терен, 
финиширахме втория по-
лусезон с една загуба от 
„Нафтекс”. Взехме толкова 
победи във визитите, кол-
кото тимът нямаше в цяла-
та си история. Завърших-
ме втори, една секунда ни 
раздели от „А” група, бяхме 
и на полуфинал за Купата 
на България. Ако някой ми 
каже, че може да постиг-
не повече с тези тимове, 
лично ще го поздравя. На 
критиците не мога да им 
затворя устите, но факти-
те говорят. Най-силният 
ми отбор бе „Черно море”, 
този, който направихме с 
Илия Павлов. Той бе така 
направен, че пролетния 
дял бихме който ни падне. 
И ЦСКА падна на „Армия-
та”, и „Литекс”, и „Локо” (Со-
фия), и „Славия”. Съставът 
бе толкова силен, че не 
мога да го опиша. Страшно 
силен. И Лусио Вагнер, и 
Здравко Здравков, и Гошо 
Гинчев, Дарко Спалевич, 
Жоро Илиев... Само звезди 
– 15-16 човека. Продадох-
ме Герасимов, Букарев и 
Вагнер на „Левски”, взехме 
един чувал пари за тях. 
Даниел Богданович, който 
направи фурор в “Локомо-
тив”, при нас беше резер-
ва. Имахме много добър 
тим, биехме всичко наред. 
А за баща ми – него вече 
пет години го няма на фут-
болния хоризонт, дори не 
идва на мачове. Е, пак ли 
той ми помага?

- Били сте играч на 
„славия” точно по вре-
мето, когато иван вуцов 
е треньор. с ваши попа-
дения побеждавате и 
Цска, и „левски”. какво 
си спомняте оттогава?

- Най-хубавите неща. 
Няма футболист, който да 
не е играл при „сините” и 
„червените” (а аз не успях 
да го направя), и да не е 

щастлив, когато вкарва и 
побеждава тези два гран-
да. Това казах на моите 
играчи – че искам да видя 
„Славия” такава, каквато 
бе по моето време. Тогава 
завършихме втори, бяхме 
трети за Купата на Бълга-
рия. Имахме по четири 
мача и с „Левски”, и с ЦСКА, 
защото за купата имаше по 
две срещи за елиминации. 
Отстранихме „сините”, а 
отпаднахме от „червените” 
с две равенства. С „армей-
ците” имахме три хикса и 
една победа, а с „Левски” 
– два успеха, един равен 
и едно поражение. Т.е. от 
осем мача с грандовете 
имахме едно единствено 
поражение. Това говори 
за постоянство през це-
лия сезон. Нашия тим, дай 
боже, ако победи в първи-
те четири кръга (четвърти-
ят е с „Левски”), ще изпитва 
много трудности нататък, 
защото всеки ще ни смята 
за фаворит и ще се съоб-
разява. И тогава трябва да 
продължим да бием. А не 
да се задоволим, че сме 
спечелили срещу „Левски” 
и да спрем да играем, а 
да ни побеждават Мезд-
ра, „Пирин”, „Ботев”. Това е 
разликата, която отличава 
грандовете. Дори един 
„Литекс” – вече формиран 
отбор, с много силни фут-
болисти, по-добри от тези 
на „Левски” и ЦСКА, има 
този проблем. Там нещо 
куца с манталитета. Мис-
ля, че не са попаднали на 
точния треньор, който да 
ги поведе, да ги мотивира. 
В последните години оран-
жевите играят с промен-
лив успех с грандовете, но 
винаги са зад тях – трети 
или четвърти, защото губят 
много точки от по-слабите. 
„Сините” и „червените” си 
позволяват доста по-мал-
ко грешки, въпреки че и те 
могат да бъдат победени. 

- вероятно е така, но 
в „славия” победи над 
„левски” и Цска просто 
няма. Последният успех 
е на „Герена” преди се-
дем години.

- Да, това е така. Още 
първия ден като дойдох, 
казах на Венци Стефанов, 
че в клуба се заблужда-
ват. Казват „Със силните 
играем силно, със слаби-
те – слабо”. Какво значи 
със силните – силно? Една 
победа над „Левски” за се-
дем години и само загуби 
от ЦСКА в последните де-
сет? Силно ли е да играеш 

добре и да паднеш с 0:1? 
Е, в такъв случай искам да 
сме изключително слаби, 
но да спечелим с 1:0. Не 
приемам твърдението, че 
„Славия” е бил силен сре-
щу лидерите, защото няма 
резултат. Една победа над 
„Литекс” като гост е малко 
за цяло първенство. А и 
все пак „Литекс” би с 3:0 на 
„Овча купел”. Ще направя 
друго сравнение. “Левски”, 
който наследник преди 
година, беше на 16 точки 
зад ЦСКА, а в осем  поред-
ни дербита не бе вкарвал 
гол. Който го хванеше, го 
биеше. А после ми поста-
вят условие: “Ако не биеш 
БАТЕ (Борисов), светът 
свършва”. И той свърши за 
мен. Но след това „Левски” 
влезе с три поредни побе-
ди над Ловеч, с победа и 
равен с ЦСКА, с два успеха 
над „Славия”. Има само две 
загуби от „Локомотив” във 
всички дербита. В почти 
всички тях отборът е по-
беждавал, вкарвал е голо-
ве, знаел е как да постигне 
успеха. А аз заварих един 
брашнян чувал. Има ли 
разлика да наследиш тим 
с манталитет, научен да пе-
чели, и да наследиш състав, 
свикнал да пада от който го 
хване? Същото е и в леката 
атлетика – ако един бегач 
го бият десет поредни със-
тезания с по пет стотни от 
секундата, това е огромно 
напрежение. А на еди-
найстия път, дори да е три 
пъти по-добре подготвен, 
десетте загуби тежат. Това 
е бреме, което трябва да 
изтрием в „Славия”. „Левс-
ки” иначе не ме интересува. 
Просто го дадох за пример. 

- какъв стил ще изпо-
вядват „белите”?

- Искам да сме много по-
агресивни. Нямам предвид 
да ходим да раздаваме ша-
мари и да се бием. Искам да 
играем много по-сериозна 
преса. Да отнемаме по-
бързо топката, да я владе-
ем по-трайно, да я разигра-
ваме по-бързо. Да мачкаме, 
на чисто футболен език, по 
целия терен, и същевре-
менно да сме бързи. Да 
играем съвременно, а не 
правилно. С по едно докос-
ване от едната до другата 
част на терена, а техниките 
и импровизациите да оста-
нат за последната фаза на 
атаката. В две трети от тере-
на да играем с извеждащи 
подавания, с по едно до-
косване. Да се търсят ком-
бинации, пасове в коридор 

и най-вече флангови атаки. 
Искам да се центрира, да 
се пробива, да се вкарват 
голове. Искам Славия  да е 
готова да напада по всички 
фронтове – по фланговете 
и през центъра. 

- Ще се съобразява ли 
тактиката с противника?

- Определено. 
- да очакваме ли сре-

щу „левски” и Цска от-
борът да играе плътно 
прибран назад?

- Не, в никакъв случай. 
Не се страхувам от мачо-
вете с грандовете. Да, имах 
мач с „Черно море”, когато 
с „Левски” направихме 0:0. 
Знаех, че те са по-добри, 
но не се затворихме и си 
изкарахме точката. Не ме 
е било срам от това нещо. 
Някой път целта оправда-
ва средствата. И грозно да 
направим точки, е по-доб-
ре, отколкото да не вземем 
нищо. Защото ако не взе-
мем, пак ще има приказки 
– този това е продал, онова 
е взел... Целият отбор ще 
стане бомба. 

- във футболната об-
щественост битува мне-
нието, че „славия” е то-
таджийски тим...

- Не съм съгласен. От 
това, което съм си говорил 
с ръководителите, знам, че 
не е така. Ако искате, вяр-
вайте. Всеки има право на 
мнение. 

- за селекцията какво 
ще кажете?

- Взехме много качес-
твени и точни хора. Беше 
много важно да запазим 
основните си състезатели. 
Като Тодор Колев, изклю-
чително ценна фигура. Ако 
върнем в игра Асен Нико-
лов, също ще е страхотно. 
Данчо Петков и Дяков ми 
беше много важно да ос-
танат в защитата. Държа 
и на Попара, много силен 
изпълнител. Привлякохме 
Райс, от когото съм много 
доволен. Взехме Борислав 
Георгиев, който като краен 
защитник и дефанзивен 
халф е много силно попъл-
нение. Сашо Младенов 
не е играл една година, 
но също е много добър и 
постепенно това започва 
да си личи. Да, не е в най-
добрата си форма, но съм 
убеден, че с всеки изминат 
ден ще става по-силен. 
Взехме Жуниньо, класен 
нападател. Доволен съм 
от работата и съм сигурен, 
че рано или късно Яшар 
също ще се наложи и ще 
ни свърши работа... Кого 

изпускам?
- върнатите от наем...
- Да. Николай Петров е 

много близо до основния 
състав, ще е в групата от 
основните хора. Видях из-
растването му в „Спартак”. 
Повече очаквам от Стоян 
Георгиев, има лек спад при 
него. Той показва 60 про-
цента от това, което мисля, 
че може. За мен голямото 
разочарование на този 
етап е Дюлгеров. Взех го с 
желанието да е ключова 
фигура, но не се вписва, не 
е това, което очаквах. Гово-
рих си с него, казах му да си 
потърси и намери пробле-
ма, за да можем заедно да 
го решим и да вървим на-
пред. В никакъв случай не 
се отказвам от него, млад 
е и много перспективен. 
Жозеф Ренет също е стра-
хотен. Ако се съгласи да ос-
тане, ще ни помогне много. 
Във всички компоненти на 
играта показва качества.

- за конкуренцията в 
„а” група какво ще каже-
те?

- Много хора повтори-
ха, аз също смятам, че това 
ще е едно от най-оспорва-
ните първенства. Според 
мен четирите софийски 
отбора – „Левски”, ЦСКА, 
„Локо” (София), „Славия”, 
плюс „Черно море”, „Чер-
номорец” и „Литекс” – тези 
седем ще са значително 
по-напред от другите. Но 
положително израстване 
има и при „Миньор” – там 
също имат сили да се доб-
лижат до основната група. 
Има и няколко отбора, 
които могат да определят 
изхода на първенството. В 
т.ч. е „Сливен”, който въпре-
ки че продаде основните 
си футболисти, има нело-
ши играчи, добри терени, 
сериозен президент и т.н. 
„Монтана” също са силен 
тим, с добра публика, нищо, 
че са новаци. Ще са фактор. 
„Берое “също – страхотни 
фенове, организация, фи-
нансова стабилност. Те мо-
гат да гаврътнат някой от 
нас, т.нар. фаворити. Който 
подцени тези съперници, 
ще бере ядове. 

- какво ще кажете на 
феновете на „славия”?

- Пожелавам им на 
представянето догодина 
да са десет пъти повече и 
десет пъти по-ентусиази-
рани. Това ще стане само с 
резултати, няма как да ста-
не иначе.

Иван ЖИКОВ
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I кръг
7 август 2009 г. (петък), 18:00 ч. 
по ринг БГ:
„Берое” (Стара Загора) - 
„Локомотив” (София)
8 август 2009 г. (събота), 16:45 ч. 
по Про БГ:
„Локомотив” (Мездра) - „Литекс” 
(Ловеч)
8 август 2009 г., (събота), 18:00 ч.:
„Пирин Благоевград” 
(Благоевград) - „Миньор” (Перник)
„Монтана 1921” (Монтана) - 
„Сливен 2000” (Сливен)
8 август 2009 г., (събота), 19:00 
ч. по ринг БГ:
„Левски” (София) - „Ботев” 
(Пловдив)
9 август 2009 г., (неделя), 17:30 
ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - ЦСКА 
(София)
9 август 2009 г., (неделя), 19:30 
ч. по Про БГ:
„Черноморец Бургас” (Бургас) 
- „Черно море” (Варна)
10 август 2009 г., (понеделник), 
18:00 ч. по ринг БГ:
„Спортист” (Своге) - „Славия” 
(София)

II кръг
14 август 2009 г. (петък), 18:00 ч. 
по ринг БГ:
„Локомотив” (София) - „Спортист”
15 август 2009 г. (събота), 16:45 
ч. по Про БГ:
„Миньор” - „Левски”
15 август 2009 г. (събота), 18:00 ч.:
„Ботев” - „монтана”
„Славия” - „Локомотив” (Мездра)
15 август 2009 г. (събота), 18:30 
ч. по ринг БГ:
ЦСКА - „Берое”*
16 август 2009 г. (неделя), 17:30 
ч. по ринг БГ:
„Черно море” - „Сливен”
16 август 2009 г. (неделя), 19:30 
ч. по Про БГ:
„Литекс” - „Пирин Благоевград”
17 август 2009 г. (понеделник), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - 
„Локомотив” (Пловдив)

III кръг
21 август 2009 г. (петък), 18:00 ч. 
по ринг БГ:
„Берое” - „Черноморец Бургас”
22 август 2009 г. (събота), 16:45 
ч. по Про БГ:
„Пирин Благоевград” - „Славия”
22 август 2009 г. (събота), 18:00 ч.:
„монтана” - „миньор”
„Сливен” - „Ботев”
23 август 2009 г. (неделя), 17:30 
ч. по ринг БГ:
„Спортист”  - ЦСКА
23 август 2009 г. (неделя), 18:00 ч.:
„Локомотив” (Мездра) - 
„Локомотив” (София)
23 август 2009 г. (неделя), 19:30 
ч. по Про БГ:
„Левски” - „Литекс”
24 август 2009 г. (понеделник), 
18:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - „Черно 
море”

IV кръг
28 август 2009 г. (петък), 18:00 ч. 
по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - „Берое”
29 август 2009 г. (събота), 16:45 
ч. по Про БГ:
„Славия” - „Левски” 

29 август 2009 г. (събота), 18:00 ч.:
„Миньор” - „Сливен” 
„Локомотив” (София) - „Пирин 
Благоевград”
29 август 2009 г. (събота), 19:00 
ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - „Спортист”
30 август 2009 г. (неделя), 17:30 
ч. по ринг БГ:
„Черно море” - „Ботев” 
30 август 2009 г. (неделя), 19:30 
ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Локомотив” (Мездра)
31 август 2009 г. (понеделник), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Литекс” - „Монтана”

V кръг
11 септември 2009 г. (петък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Монтана” - „Славия”
12 септември 2009 г. (събота), 
16:30 ч. по Про БГ:
„Пирин Благоевград” - ЦСКА
12 септември 2009 г. (събота), 
17:00 ч.:
„Спортист” - „Локомотив” 
(Пловдив)
„Локомотив” (Мездра) - 
„Черноморец Бургас”

12 септември 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Левски” - „Локомотив” (София)
13 септември 2009 г. (неделя), 
14:45 ч. по ринг БГ:
„Берое” - „Черно море”
13 септември 2009 г. (неделя), 
16:45 ч. по Про БГ:
„Сливен” - „Литекс”
14 септември 2009 г. 
(понеделник), 16:00 ч. по ринг БГ:
„Ботев” - „Миньор”
 
VI кръг
18 септември 2009 г. (петък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Славия” - „Сливен”
19 септември 2009 г. (събота), 
16:30 ч.:
„Локомотив” (София) - „Монтана”
19 септември 2009 г. (събота), 
17:00 ч.:
„Берое” - „Спортист”                    -
19 септември 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - „Пирин 
Благоевград”
20 септември 2009 г. (неделя), 
15:30 ч. по ринг БГ:
„Черно море” - „Миньор”
20 септември 2009 г. (неделя), 
17:00 ч.:
„Литекс” - „Ботев”
20 септември 2009 г. (неделя), 
20:00 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Левски”
21 септември 2009 г. 
(понеделник), 16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - 
„Локомотив” (Мездра)

VII кръг
25 септември 2009 г. (петък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Сливен” - „Локомотив” (София)
26 септември 2009 г. (събота), 
14:00 ч. по ринг БГ:
„Ботев” - „Славия”

26 септември 2009 г. (събота), 
16:30 ч. по Про БГ:
„Монтана” - ЦСКА
26 септември 2009 г. (събота), 
17:00 ч.:
„Спортист”  - „Черно море”
„Локомотив” (Мездра) - „Берое”
27 септември 2009 г. (неделя), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Литекс”
27 септември 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Черноморец Бургас”
28 септември 2009 г. 
(понеделник), 16:00 ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград” - 
„Локомотив” (Пловдив)

VIII кръг
2 октомври 2009 г. (петък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Славия” - „Миньор”
3 октомври 2009 г. (събота), 
16:00 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - „Левски”
„Берое” - „Пирин Благоевград”
„Спортист” - „Локомотив” (Мездра)
3 октомври 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - „Монтана”

4 октомври 2009 г. (неделя), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (София) – „Ботев”
4 октомври 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Сливен”
5 октомври 2009 г. (понеделник), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Черно море” - „Литекс”

IX кръг
16 октомври 2009 г. (петък), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Сливен” - „Черноморец Бургас”
17 октомври 2009 г. (събота), 
16:00 ч.:
„Пирин Благоевград” - „Спортист”
„Монтана” - „Локомотив” 
(Пловдив)
17 октомври 2009 г. (събота), 
16:00 ч. по Про БГ:
„Ботев” - ЦСКА
17 октомври 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Литекс” - „Славия”
18 октомври 2009 г. (неделя), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Мездра) - „Черно 
море”
18 октомври 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Берое”
19 октомври 2009 г. 
(понеделник), 16:00 ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Локомотив” (София)

X кръг
23 октомври 2009 г. 
(петък), 16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) 
- „Сливен”
24 октомври 2009 г. 
(събота), 16:00 ч.:
„Берое” - „Монтана”
24 октомври 2009 г. 
(събота), 16:00 ч. по Про БГ:
„Спортист” - „Левски”
„Локомотив” (Мездра) - 

„Пирин Благоевград”
24 октомври 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - „Ботев”
25 октомври 2009 г. (неделя), 
16:00 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (София) - „Литекс”
25 октомври 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Миньор”
26 октомври 2009 г. 
(понеделник), 16:00 ч. по ринг БГ:
„Черно море” – „Славия”

XI кръг
30 октомври 2009 г. (петък), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград”  - „Черно 
море”
31 октомври 2009 г. (събота), 
14:30 ч.:
„Монтана” - „Спортист”
31 октомври 2009 г. (събота), 
14:30 ч. по Про БГ:
„Ботев” - „Локомотив” (Пловдив)
„Миньор” - „Черноморец Бургас”
31 октомври 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Левски” - „Локомотив” (Мездра)
1 ноември 2009 г. (неделя), 

14:30 ч. по ринг БГ:
„Славия” - „Локомотив” (София)
1 ноември 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Литекс” - ЦСКА
2 ноември 2009 г. (понеделник), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Сливен” - „Берое”

XII кръг
6 ноември 2009 г. (петък), 14:30 
ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Мездра) - „Монтана”
7 ноември 2009 г. (събота), 
12:30 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - „Миньор”
7 ноември 2009 г. (събота), 
14:30 ч.:
„Берое” - „Ботев”
„Спортист” - „Сливен”
7 ноември 2009 г. (събота), 
14:30 ч. по Про БГ:
„Пирин Благоевград” - „Левски”
8 ноември 2009 г. (неделя), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Черно море” - „Локомотив” 
(София)
8 ноември 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
ЦСКА - „Славия”
9 ноември 2009 г. (понеделник), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Черноморец Бургас” - „Литекс”

XIII кръг
13 ноември 2009 г. (петък), 
14:30 ч. по ринг БГ:

„Сливен” - „Локомотив” (Мездра)
14 ноември 2009 г. (събота), 
14:30 ч.:
„Монтана” - „Пирин Благоевград”
„Ботев” - „Спортист”
14 ноември 2009 г. (събота), 
14:30 ч. по Про БГ:
„Локомотив” (София) - ЦСКА
14 ноември 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Литекс” - „Локомотив” (Пловдив)
15 ноември 2009 г. (неделя), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Миньор” - „Берое”
15 ноември 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Левски” - „Черно море”
16 ноември 2009 г. 
(понеделник), 14:30 ч. по ринг 
БГ:
„Славия” - „Черноморец Бургас”

XIV кръг
27 ноември 2009 г. (петък), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Пирин Благоевград” - „Сливен”
28 ноември 2009 г. (събота), 
14:00 ч. по Про БГ:
„Черно море” - ЦСКА
28 ноември 2009 г. (събота), 
14:30 ч.:
„Спортист” - „Миньор”
„Локомотив” (Мездра) - „Ботев”
28 ноември 2009 г. (събота), 
19:00 ч. по ринг БГ:
„Левски” - „Монтана”
29 ноември 2009 г. (неделя), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Берое” – „Литекс”
29 ноември 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ:
„Черноморец Бургас” - 
„Локомотив” (София)
30 ноември 2009 г. (понеделник), 
14:30 ч. по ринг БГ:
„Локомотив” (Пловдив) - „Славия”

XV кръг
4 декември 2009 г. (петък), 
14:00 ч. по ринг БГ
„Славия” - „Берое”
5 декември 2009 г. (събота), 
14:00 ч. по Про БГ
„Сливен” - „Левски”
„Ботев” - „Пирин Благоевград”
„Миньор” - „Локомотив” (Мездра)
6 декември 2009 г. (неделя), 
14:00 ч. по ринг БГ
„Локомотив” (София) - 
„Локомотив” (Пловдив)
„Литекс” - „Спортист” 
6 декември 2009 г. (неделя), 
19:30 ч. по Про БГ
ЦСКА - „Черноморец Бургас”
7 декември 2009 г. (понеделник), 
14:00 ч. по ринг БГ
„Монтана” - „Черно море”

Забележка: * - Двубоят от втория 
кръг между отборите на ЦСКА 
и „Берое” ще се играе в Сливен на 
стадион „Хаджи Димитър” поради 
лишаване от домакинство тима 
на „червените”.

Пълна ПроГрама за 
„а” ГруПа, есен 2009

календар на фена
12.08.2009 г. (сряда)  България – Латвия (приятелска среща).
4.09.2009 г. (петък) България – Казахстан (квалификация за ЕП, младежи).
5.09.2009 г. (събота)  България – Черна Гора (квалификация за СП, „А” отбор).
8.09.2009 г. (вторник) Швеция – България (квалификация за ЕП, младежи).
9.09.2009 г. (сряда) Италия –  България (квалификация за СП, „А” отбор).
21.10.2009 г. (сряда) Купа на България (1/16-финали, „Б” и „В” групи).
18.11.2009 г. (сряда) Израел - България (квалификация за ЕП, младежи).
22.11.2009 г. (неделя) Купа на България (1/16-финали, „А” и „Б” групи).
12.12.2009 г. (неделя) Купа на България (1/8-финали).
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Отборът от Своге, 
който ще изиграе своя 
първи мач в елита, бе 
доста неубедителен в 
предсезонната си под-
готовка. В представяне-
то си, провинциалният 
тим загуби от „Апоел” 
(Кирят Шмона) с 1:2 
пред собствена публи-
ка, след като водеше с 
1:0. В първия си двубой 
пък футболистите на 
„Спортист” не успяха 
да победят едвам кре-
тащия „Ботев” (Враца), 
завършвайки с разоча-
роващото 0:0. Славис-
тите не би трябвало да 
се препънат на старта, 
още повече, че най-ве-
роятно мачът ще се иг-
рае в София.

Познатият на „бе-
лите” защитник Ста-
нимир Господинов е 
едно от последните 
нови попълнения на 
„Локомотив” (Мездра). 
Най-старият роден 
клуб има за какво да 
си отмъщава, тъй като 
миналия сезон допус-
на две издънки срещу 
този неименит съпер-
ник с главен мениджър 
Георги Бачев. „Желез-
ничарите” също допус-
наха унизителен ре-
зултат в приятелските 
двубои, като в послед-
ната си среща загуби-
ха с 1:2 от „Академик” 
(София). Отборът бе на 
подготвителен лагер в 
Холандия, където ин-
касира четири загуби 
с обща голова разлика 
2-15. Съперници обаче, 
бяха много сериозни 
имена. Загубите дой-
доха срещу шампиона 
на Белгия „Стандарт” 
(Лиеж) и френския 
„Лил” с по 0:5, 1:2 срещу 
вицешампиона на Тур-
ция „Сивасспор” и с 1:3 
от друг турски отбор 
- „Манисаспор”. Единс-
твените попадения за 
„Локомотив” в контро-
лите отбеляза преот-

стъпеният от „Литекс” 
Страхил Попов.

„Пирин” (Благоев-
град) направи добра 
подготовка, като побе-
ди с категоричното 3:0 
„Локомотив” (Пловдив) 
в последния си двубой. 
Преди това обаче бла-
гоевградчани инкаси-
раха загуба с 0:1 от сла-
бия тим на „Несебър”, 
паднаха с 0:2 от „Интер 
Баку”, когото „Славия” 
категорично надигра 
с 2:0. Сред контролите 
на пиринци може да 
се отбележи и загубата 
от втородивизионния 
„Пирин” (Гоце Делчев) 
с 1:2. В последно време 
трансферните саги и 
скандали около Пиет-

робон и Спас Делев са 
основни теми при бла-
гоевградчани и спор-
тно-техническата част 
на подготовката е на 
заден план.

„Черешката” на тор-
тата в този цикъл от 
мачове е най-старото 
столично, а всъщност 
и въобще, българско 
дерби срещу тима от 
квартал „Подуяне”. Лев-
скарите са на прага на 
Шампионската лига, 
след като отстраниха 
ФК „Баку” и си гаранти-
раха най-малко учас-
тие в груповата фаза на 
новия турнир Лига Ев-
ропа. Ще е любопитно 
какво ще е поведение-
то на темпераментният 

нов наставник на „бе-
лите” Велислав Вуцов, 
който неведнъж като 
треьнор е отмъквал 
точици от „сините”. 
Този сезон славистите 
и ръководството имат 
амбиции, осветлени-
ето ще се строи, така 
че ако Вуцов съумее 
да надъха момчетата 
до краен предел, то 
победна развръзка не 
е невъзможна. Още 
повече, всички видяха 
пред малкия екран кол-
ко трудно „Левски” по-
беди азерите 
в София, като 
се има пред-
вид от какво 
п ъ р в е н с т в о 
идва този тим 

и какви са уменията 
на отделните играчи. 
Левскарите загубиха 
младия Гаджев поради 
контузия, а техен на-
ставник е до болка поз-
натия ни Ратко Доста-
нич, който „впечатли” 
фенове и ръководство 
с некадърността си. 
Важното е „Славия” да 
вземе максимума от 
този двубой, дори и 
това да е с цената на 
грозен, неатрактивен, 
но крайно ефективен 
футбол. Защото това 
би спечелило и един 
огромен кредит на до-
верие към Вуцов и еки-
па, който той самият е 
избрал.

Ангел ГЕОРГИЕВ

„Белите” започват срещу новака „Спортист”,
Вили Вуцов срещу „Левски” в четвъртия кръг

Първите три кръга от новия шампионат „белите” имат не особе-
но трудна програма, включваща двубои със „Спортист” (Своге), който 
е за първи сезон в елита, „Локомотив” (Мездра), на който славистите 
имат да си връщат, и гостуване в Благоевград на един от няколкото 
„Пирин”-а. Първото, а може би и най-голямо изпитание за сезона оба-
че, е дербито срещу „Левски” в полите на Витоша.

Всички очакват „белите” да демострират класа и престиж и да по-
бедят поне първите си три съперника

Статистика и програма:
I кръг - 10 август (понеделник), 
18:00 ч., стадион „локомотив”*
„Спортист” (Своге) - „Славия”
В последните 5 сезона:
Не са се срещали

II кръг - 15 август (събота), 
18:00 ч., стадион „славия”
„Славия” - „Локомотив” (Мездра)
В последните 5 сезона:
сезон              София       Мездра
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  - -
2008-2009  0:0 0:1

III кръг - 22 август (събота), 
16:45 ч., стадион „Христо Ботев”
„Пирин Благоевград” - „Славия”
В последните 5 сезона:
сезон                 Благоевград София
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  1:0 0:1
2008-2009  3:2 3:2

IV кръг - 29 август (събота), 
16:45 ч., стадион „славия”
„Славия” - „Левски” 
В последните 5 сезона:
сезон  есен пролет
2004-2005  0:3 0:2
2005-2006  0:5 2:2
2006-2007  0:2 0:3
2007-2008  0:0 1:2
2008-2009  0:1 0:1

*Забележка: Стадионът на „Спортист” в 
гр.Своге не е лицензиран за провеждане на 
двубои от „А” група и за това тимът ще 
домакинства на стадион „Локомотив” в 
квартал „Надежда” в София.
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№ 26
раис м’Боли

Роден на 25 април 1986 
г. 
Позиция: вратар
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А”ПФГ: 
13.06.2009 г. в мача от 
XXX кръг “Славия” – “Ло-
комотив” (София) 2:2
Мачове за “Славия” в “А” 
ПФГ: 1

№ 12
емил Петров

Роден: 22 юли 1983 г.
Позиция: вратар
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
2.03.2002 г. в мача от XXI 
кръг „Спартак” (Варна) 
– „Славия” 1:2 
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 42

№23
Йордан ГосПодинов

Роден: 15 юни 1978 г.
Позиция: вратар
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
12.08.2007 г. в мача от I 
кръг „Славия” – „Берое” 
2:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 41

№21
Богомил дяков

Роден: 12 април 1984 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
12.08.2007 г. в мача от I 
кръг „Славия” – „Берое” 
2:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 39

№11
Жозеф ренет

Роден: 2 декември 1983 
г.
Позиция: защитник
Предстои му дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ

№22
роберт Петров
Роден: 2 юни 1978 г.

Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
9.03.2009 г. в мача от XVI 
кръг „Литекс” (Ловеч) 
– „Славия” 0:1 
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 11

№35
Йордан Петков

Роден: 11 март 1976 г.
Позиция: защитник
Официален дебют с 
бялата фланелка в “А” 
ПФГ: 4.08.2001 г. в мача 
от I кръг „Черно море” 
– „Славия” 0:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 149
Голове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 6

№8
Борислав ГеорГиев

Роден: 17 юли 1974 г. 
Позиция: защитник
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка 
в “А” ПФГ

№5
мартин кавдански

Роден: 13 февруари 1987 
г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
29.09.2007 г. в мача от VII 
кръг „Славия” – ЦСКА 0:1
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 44
Голове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 3

№6
Георги самокишев

Роден: 25 февруари 1987 
г.
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
1.03.2008 г. в мача от XVI 
кръг „Берое” – „Славия” 
2:2
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 6

Голове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 2

№14
стоян ГеорГиев

Роден: 18 септемврии 
1986 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
28.05.2005 г. в мача от 
XХХ кръг „Славия” – “Ро-
допа” 1:3
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 1

№15
Галин БоГданов

Роден: 6 септември 1990 
г.
Позиция: защитник
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка 
в “А” ПФГ

№25
атанас дреновиЧки

27 футболисти ще обличат „бялата”         фланелка през есента на 2009 г.
Двама французи ще играят за първи път с екипа на „Славия”

Общият брой на картотекираните със-
тезатели в представителния отбор на „Сла-
вия” е 27, както бе и през миналото лято. 
Сред тях вратарите са трима, защитниците 
- 10, броят на полузащитниците е осем, а 
нападателите са шестима.

Нападението на „белите” ще бъде воде-
но от опитния Тодор Колев, който има в ак-

тива си досега 37 гола за „Славия” в елита. 
Няколко състезатели са близо до мач 

под номер 50 в „А” група с белия екип. Бра-
нителят Мартин Кавдански се нуждае още 
само от шест участия, за да закръгли мачо-
вете си до тази цифра. Двама от вратарите 
- Емил Петров и Йордан Господинов също 
могат да достигнат до 50 мача в майстор-

ската група с бялата фланелка. Ветеранът 
Асен Николов пък трябва да изиграе 22 
срещи, за да запише своя мач под номер 
100 с екипа на „Славия” в „А” група.

Петима чужденци картотекираха от 
щаба на „белите” за началото на сезон 
2009/2010. Двама от тях са бразилци, дру-
ги двама - французи, а един е македонец.



Бр. 6 (97), август 2009 г.Изпълнителите 11

Роден: 19 юни 1990 г. 
Позиция: защитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 
05.10.2008 г. в мача от  VIII 
“Славия” – “Миньор” 1:1
Мачове за “Славия” в “А” 
ПФГ: 3

№17
джунейт яшар

Роден: 25 март 1986 г. 
Позиция: полузащитник
Предстои официален 
дебют с бялата фланелка 
в “А” ПФГ

№27 
Павле ПоПара

Роден: 20 май 1987 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
9.08.2008 г. в мача от І 
кръг „Славия” – “Литекс” 
(Ловеч) 0:3
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 27
Голове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 3

№18
радослав ранГелов

Роден: 18 септември 
1985 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 

18.09.2004 г. в мача от VI 
кръг „Славия” – „Нафтекс” 
(1:0)
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 59
Голове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 4

№10 
асен николов

роден: 5 август 1976 г.
позиция: полузащитник
официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
9.02.2002 г. в мача от ХVІII 
кръг „Славия” - „Локомо-
тив” (София) 1:0
мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 78
голове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 7

№55
николай дЮлГеров

Роден: 10 март 1988 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
12.08.2007 г. в мача от I 
кръг „Славия” – „Берое” 
2:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 6

№20
радослав димитров

Роден: 12 август 1988 г.
Позиция: полузащитник

Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
9.03.2009 г. в мача от XVI 
кръг „Литекс” (Ловеч) 
– „Славия” 0:1 
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 9

№33
Галин иванов

Роден: 15 април 1988 г.
Позиция: полузащитник
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
23.03.2008 г. в мача от XX 
кръг „Ботев” – „Славия” 
3:0
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 24
Голове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 3

№4
николай Петров

Роден: 30 септември 
1988 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
6.08.2006 г. в мача от I 
кръг „Беласица” – „Сла-
вия” 1:3
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 41
Голове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 2

№44
симеон меЧев

Роден: 16 март 1990 г.
Позиция: полузащитник
Предстои му официален 
дебют с „бялата” фланел-
ка в „А” ПФГ.

№77
милан коПриваров

Роден: 20 юли 1983 г.
Позиция: нападател
Официален дебют с бя-
лата фланелка в „А” ПФГ: 
1.03.2008 г. в мача от XVI 
кръг „Берое” – „Славия” 
2:2
Мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 18
Голове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 1

№9
тодор колев

роден: 8 февруари 1980 г.
позиция: нападател
официален дебют с 
бялата фланелка в „А” 
ПФГ: 13.08.2005г. в мача 
от II кръг „Черно море” 
– „Славия” (1:0)
мачове за „Славия” в „А” 
ПФГ: 67
голове за „Славия” в “А” 
ПФГ: 37

№28
едуардо ду Бала

Роден: 2 февруари 1981 

г. 
Позиция: нападател
официален дебют с бя-
лата фланелка в “А” ПФГ: 
09.03.2009 г. в мача от XVI 
кръг “Литекс” – “Славия” 
(0:1)
мачове за “Славия” в “А” 
ПФГ: 14
голове за “Славия” в “А” 
ПФГ: 4

№7 
александър младе-
нов

Роден: 25 юни 1982 г.
Позиция: нападател
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка 
в “А” ПФГ

№19
Жозе Жуниор

Роден: 18 юли 1985 г.
Позиция: нападател
Предстои му официален 
дебют с бялата фланелка 
в “А” ПФГ 

сПортно-теХниЧес-
ки ЩаБ:
Главен мениджър: Ве-
лислав Вуцов
Помощник-треньори: 
Асен Букарев, Диян Ан-
гелов, Валентин Захари-
ев,
Кондиционен треньор: 
Огнян Макавеев
Административен ди-
ректор: Георги Мидилев
Лекар: д-р Бисер Бочев
Рехабилитатор: Николай 
Пенков
Домакин: Емил Петру-
нов

27 футболисти ще обличат „бялата”         фланелка през есента на 2009 г.
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Един от традицион-
но силните отбори в 
„А“ група „Славия“ ще 
стартира участието си 
в първенството през 
сезон 2008/09 срещу 
леки съперници. В 
първите три кръга „бе-
лите“ със сигурност ще 
регистрират три по-
беди съответно срещу 
дебютанта „Спортист“ 
(Своге), „Локомотив“ 
(Мездра) и „Пирин“ 
(Благоевград), след 
което идва сериозно-
то изпитание срещу 
„сините“, които продъ-
лжават участието си в 
европейските клубни 
турнири.

1 кръг: „спортист“ 
- „славия“

Победата за възпи-
таниците на Велислав 
Вуцов е сигурна. Мачът 
на стадион „Локомотив“ 
в квартал „Надежда“ е 
сериозна предпостав-
ка за много голове във 
вратата на дебютанти-
те в „А“ група, имайки 
предвид качествата на 
нападателите на столи-
чани. Разликата в кла-
сите на двата отбора 
е очевидна и „Славия“ 
ще спечели с поне два 
гола разлика.

2 кръг: „славия“ 
- „локомотив“ 
(мездра)

Миналия сезон „Сла-
вия“ не успя да запише 
победа срещу едно от 

новите имена в елит-
ния ни футбол. Дома-
кинското равенство 0:0 
през пролетта на 2009 
година за пореден път 
показа, че „белите“ 
едва ли ще играят се-
риозна роля в шампи-
оната. Настоящият мач 
идва в изключително 
подходящ момент, ко-
гато новият старши 
треньор Велислав Ву-
цов ще направи всичко 
възможно, за да се до-
каже като класен спе-
циалист пред футбол-
ната ни общественост. 
Както за Вуцов, така и 
за „Славия“ едва ли ще 
има по-благоприятен 
старт на първенство от 
това да бъдат изиграни 

два мача, в които от-
борът да не излиза от 
столицата. Победата 

с три или повече гола 
разлика е задължител-
на и не трябва да буди 
съмнение.

3 кръг: „Пирин“ 
- „славия“

Преди дербито с 
„Левски“ това ще бъде 
най-сериозният тест за 
„белите“. „Зелените“ от 

Благоевград са напъл-
но преодолим съпер-
ник, но „Славия“ задъ-

лжително трябва да 
играе съсредоточено в 
защита и да се възполз-
ва от създадените го-
лови положения пред 
вратата на противника. 
Сериозен плюс за сто-
личния отбор е нали-
чието на футболисти, 
които могат да реали-
зират гол от всякакво 
положение, незави-

симо от традиционно 
негостоприемния ста-
дион „Христо Ботев” в 
Благоевград. При по-
ложение, че „белите“ 
не допуснат изненади 
в защита победата с 
един или повече голо-
ве не би трябвало да 
буди съмнение у нико-
го. При логично стече-
ние на обстоятелствата 
Велислав Вуцов ще из-
веде „Славия“ до 3 по-
беди в първите 3 мача, 
но след това предстои 
най-сериозното из-
питание по време на 
първата част от полу-
сезона.

4 кръг: „славия“ 
- „левски“:

Историята показ-
ва, че мачовете между 
двата отбора са изклю-
чително непредвиди-
ми с изключение на 
сблъсъците през пос-
ледните 10 години.

Тогава, по една или 
друга причина, беше 
затвърдена една из-
ключително субектив-

Гледна точка12

„Славия“ ще запише само п обеди до мача с „Левски“
Както и през миналата година, в. „Славия” ви 
предлага прогноза за представянето на „белите” 
в първите кръгове на шампионата, мач по мач

Срещу „Локомотив” (Мездра) „белите” трябва да запишат категорична побе-
да във втория кръг на първенството

„Пирин” е традиционно неудобен съперник за „белите”, когато играят в Бла-
гоевград, но славистите са длъжни да вземат реванш за двете загуби от „зелени-
те” през миналия шампионат
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на тенденция, която 
се приема за даденост 
дори от журналистите. 
Журналистите, които 
коментират мачовете 
между „бели“ и „сини“ 
се държат така, сякаш 
крайният победител 
в цялата история на 
сблъсъците между два-
та отбора 

е бил предварител-
но ясен

Същите тези жур-
налисти, които много 
бързо забравиха (или 
се опитаха да забравят) 
легендарните сблъ-
съци между най-стари-
те съперници в родния 
футбол, когато „Славия“ 
излизаше краен побе-
дител. 

На Велислав Вуцов 
се пада тежката задача 

и чест отново да напра-
ви така, че „белите“ да 
бъдат равностойни на 
своя най-стар опонент 
и да накара запалянков-
ците у нас отново да по-
вярват в качествата на 
„белия“ клуб. На Вуцов 
се пада привилегията да 
възроди дългогодишна-
та славна традиция на 
най-стария роден клуб 
и да разочарова всички 
недоброжелатели на 
„Славия“, които се опит-
ват да изкарат, че сед-
мото или осмото място 
прилягат исторически 
на славния „бял“ клуб. От 
своя страна би било ло-
гично и ръководството 
на „Славия“ 

да вземе необхо-
димите мерки

и да води медийна 

политика, подобна 
на тази в „Левски“, 
ЦСКА и „Литекс“.

Но, нека се вър-
нем към „Левски“ и 
мача с отбора от „По-
дуяне“. „Сините“ се 
опитват да изкарат 
елиминирането на 
„колоса“ ФК „Баку“ 
(Азербайджан) като 
сериозен европейс-
ки успех. За нормал-
ните почитатели на 
футболната игра е 
ясно, че победа сре-
щу такъв отбор няма 
как да е грандиозен 
успех, за какъвто се 
тръби в медийното 
пространство.

Заблудата, в коя-
то живеят „сините“ и 
новият им треньор 
Ратко Достанич, 

може да им изиг-

рае лоша шега

именно в мача срещу 
„Славия“. Преди дву-
боя на „Овча купел“ 
„сините“ имат тежки 
мачове с „Миньор“ в 
Перник и с „Литекс“ в 
столицата. Велислав 
Вуцов определено 
знае как да победи 
„Левски“, но задъл-
жително трябва да 
прехвърли ентусиаз-
ма и вижданията си 
върху футболистите. 
Вуцов знае, че 

„левски“ не е не-
победим

за „Славия“ и веро-
ятно точно той ще 
възроди не толкова 
далечната традиция 
на „белите“ в българс-
кия футбол и ще нака-
ра много хора отново 
да си спомнят и да се 
радват на истинското 
лице на най-стария 
български клуб.

Асен ДАСКАЛОВ

Гледна точка15 13

„Славия“ ще запише само п обеди до мача с „Левски“

„Сините” ги очакват тежки минути 
на ст. „Славия” в края на август
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Отборът на „Сла-
вия“ при юно-
шите старша 

възраст, родени 1990 годи-
на, заслужено триумфира 
в първенството на своята 
възрастова група. „Бели-
те“ се наложиха с 1:0 над 
смятания за фаворит „Лев-
ски“ във финала на репуб-
ликанския шампионат, с 
което спечелиха златните 
медали. Срещата се игра 
на Националния стадион 
„Васил Левски” пред око-
ло 2000 зрители, а „бялата“ 
агитка нито за миг не спря 
да подкрепя своите лю-
бимци. В герой за победи-
телите се превърна синът 
на фолк-дивата Малина 
– Симеон Мечев, който в 
края на първото полувре-
ме майсторски реализира 
единственото попадение 
в двубоя.

„Белите“ започнаха 
вихрено двубоя и още в 
първата минута голмай-
сторът Мечев остана сам 
срещу вратаря на „Левс-
ки“ Начев, но не успя да го 
преодолее. В първите 15 
минути славистите имаха 
пълно превъзходство на 
терена и създадоха доста 
голови положения, а „си-
ните“ почти не можеха да 
минат центъра. В 26-ата 
минута на срещата Сашо 
Киров от „Левски“ отпра-
ви силен шут към врата-
та, топката рикошира във 

футболист на „Славия“ и 
се удари в страничната 
греда. Малко след това 
Светослав Костов от „Сла-
вия“ отправи хубав удар, 
но вратарят Начев изби 

в корнер. И двамата фут-
болисти получиха апло-
дисментите на публиката 
за доброто отиграване на 
положението. 

Последваха два про-
пуска, съответно на Бал-
джийски и Колев от „Лев-
ски“. Малко след това, в 
35-ата минута, Костов от 

„Славия“ се озова сам сре-
щу вратаря на „сините“, но 
вместо да прати топката 
в мрежата, отправи удар 
в аут. Ключовият момент, 

който реши титлата, дой-
де в 41-ата минута. Тогава 
Симеон Мечев откри ре-
зултата след асистенция 
отдясно и чудесен удар от 
границата на наказател-
ното поле. По този начин 
завърши и първото полу-
време.

През втората част „Лев-
ски“ сътвори няколко 
добри положения, но без 
резултат, а „Славия“ раз-
читаше на контраатаки. В 
50-ата минута Киров оста-
на сам срещу вратаря, но 
не успя да го преодолее. 
В 63-ата резервата Марио 
Димитров също не съумя 

да вкара топката във вра-
тата от два метра, а в 76-ата 
друга резерва на „сините“ 
- Васев, с удар отдалеч 
уцели напречната греда. 
Двубоят бе наблюдаван 
от президента на „Левс-
ки“ Тодор Батков, който 
бе в компанията на вече 
бившия спортен дирек-
тор Даниел Боримиров и 
изпълнителния директор 
Константин Баждеков. От 
спортно-техническото 
ръководство на „Славия“ 
не се появи никой, който 
да поздрави младите сла-
висти за триумфа им на 
финала.
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мартин свиленов: 

„Не мога да не съм щаст-
лив след подобен завършек 
на сезона. Искахме да пока-
жем на сто процента, че не 
сме по-слаби от „Левски“. От 
друга страна бяхме подре-
дени повече от правилно 
от треньора Стефан Колев. 
Не трябва да забравяме, че 
стигнахме до този трофей 
след две победи над „Вих-
рен“ (Сандански) с 3:0 и 4:0 
на 1/16-финалите. На осми-
нафинала надделяхме над 
„Сливен“ след победи с 3:1 
и 2:1. Следващият двубой 

ни беше може би най-теж-
кия с „Черно море“, като във 
Варна загубихме с 1:2 след 
очевидно съдийско рамо 
за домакините. В столицата 
обаче нещата си дойдоха 
на мястото и надделяхме 
над „моряците“ 2:0. На по-
луфинала безпроблемно 
постигнахме две победи 
с по 2:0 над „Берое“ (Стара 
Загора). Много се надявам 
това да е начало на едно 
добро бъдеще на всички 
мои колеги, както и тре-
ньора Стефан Колев.

николай младенов: 
„В този мач излязохме 

с мисълта, че няма какво 
да губим.Спазихме так-
тическите указания на 
треньора Стефан Колев 
и накрая ликувахме. Ние 
знаехме, че „Левски“ са 
ни побеждавали през 
годините много пъти и 
търсехме реванш. С тази 

победа обаче, си го върна-
хме тъпкано за всички тези 
загуби в столичното пър-
венство. Всъщност, за успе-
ха най-много ни спомогна 
нашия наставник. Той като 
четирикратен шампион 
на страната с четири раз-
лични отбора ни зарази 
със своя непримирим дух 
и ни предаде липсващото 
ни самочувствие и кураж в 
търсене на победата. Инте-
ресно е, че когато пое тима 

Колев ни каза, че иска от 
нас да станем републикан-
ски първенци.“

Галин Богданов:
„Много съм щастлив от 

този голям успех. Всички 
момчета дадоха всичко от 
себе си и закономерно три-
умфирахме с титлата. Това 
е закономерен завършек 
на една отлична година 
за нашия отбор. Сега ни 
предстои по-трудното да 

се наложим в професи-
оналния футбол. Само 
времето ще покаже това 
дали ще се случи.“

шампионът от 1947 г. 
стефан Гецов (Цеко): 
„БлаГодаря ви за 
радостта!”

Минути след послед-
ния съдийски сигнал на 
победния финал, се свър-
захме със Стефан Гецов 
(Цеко), първият капитан 

на юношес-
ки шампи-
онски тим 
в историята 

на „Славия”, този от 1947 
година! Развълнуван слав-
ният ветеран сподели: „С 
чувство на гордост и въз-
торг, поздравявам момче-
тата за спечелената титла! С 
голямо вълнение и трепет 
в душата, оценявам това, 
което те направиха днес за 
„Славия”. Същевременно, 
благородно им завиждам 
за прекрасните условия, 
които имат за тяхното 
професионално развитие! 
Изкуствените терени, ши-
роките съблекални с топла 
вода, копринените екипи, 
прекрасните футболни 
обувки и топки, това бе не-
посилна мечта за нас през 
1947 година. Но, в едно 
нещо сме равностойни, 
този славистки дух и воля 
да бъдем винаги първи. 
Благодаря ви момчета, за 
радостта, която донесохте 
на всички слависти.”

„Бялата лавина “ помете
„сините“ надежди„славия“ 

спечели 
титлата 
след 1:0 
на фина-
ла срещу 
„левски“

Капитанът Никола Салджиев получава шампион-
ската купа от отговорника за детско-юношеския 
футбол при БФС Иван Тишански

Статистика:
27 юни 2009 г.

републиканско първенство за юноши старша възраст 
(родени 1990 г.)

финална среща „славия“ - „левски“ - 1:0
„славия“: Младенов, Иванов, Салджиев - капитан, Дени-
ран, Богданов, Мечев, Костов (63 - Градинаров), Колев (60 
- Велев), Б. Стоянов, Габаров, П. Стоянов (69 - Могилков).  
старши-треньор: Стефан Колев 
„Левски“: Начев, Атанасов, Иванов, Митев, Ангелов, Колев - капитан 
(67 - Васев), Петков (60 - Димитров), Панайотов, Зайков, Балджийс-
ки, Киров. 
старши-треньор: Викторио Павлов
Голмайстор: 1:0 Симеон Мечев (41)
Главен съдия:  Цветан Георгиев (София)
национален стадион  „васил левски” - 2000

Победителите след финала
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- вече сте печелили 
титлата и като играч и 
като треньор на „славия”, 
кой от двата успеха бе по-
вълнуващ за вас?

- И двата вяха много 
вълнуващи. Има разлика в 
чувството като футболист и 
като треньор, но усещане-
то е прекрасно и в това от-
ношение не мога да ги раз-
деля. Когато си на терена и 
печелиш купа си участник 
в играта и получаваш на-
ставления, а като треньор 
си на скамейката и влияеш 
върху игровото поведение 
на футболистите, което е 
различно.

- как видяхте финала 
срещу „левски” и победи 
ли по-добрият отбор в 
двубоя за титлата на на-
ционалния стадион?

- Смятам, че по-добрият 
отбор на терена победи. 
Футболистите на „Славия” 
имаха по-голяма мотива-
ция на терена и се раздадо-
ха напълно. Всички искаха 
да спечелят и имаше ко-
лективен дух в момчетата. 
Може би и „Левски” малко 
подцениха мача и мислеха, 
че ще им бъде по-леко, но 
това им изигра лоша шега. 
Смятам, че стояхме такти-
чески правилно. Отборът 
знаеше, че това е послед-
ният му мач и 

показа 
възможностите си на 
100%

за което за им благодаря.
- По време на сезона 

имаше ли кризисни мо-
менти, в които сте се съм-
нявали в качествата на 
състава, който водехте?

- До големи сътресения 
не се е стигало. Просто 
футболистите ми трябваше 
да се научат, че не трябва 
да бъде подценяван нито 
един съперник. Имаше ма-
чове, в които излизахме с 
нагласата, че много лесно 
ще спечелим, а на терена 
ставаше друго и в такива 
моменти е много трудно да 
се пренастроиш. Но, с тече-
ние на времето и след все-
ки негативен резултат те си 
взимаха поука и постепен-
но разбраха, че всеки един 
мач трябва да бъде игран 
като финал, със себеразда-
ване и участие и във фаза 
атака и във фаза защита. 
Това им донесе успеха.

- кои момчета от юно-
шите старша възраст мо-
гат да се наложат в мъж-
кия състав на „белите”?

- Доста от момчетата мо-
гат да се наложат, но първо 
трябва да им се даде шанс. 
Има доста от тях, които мо-
гат да влязат в мъжкия тим, 
но това не трябва да става 
веднага. Младите футбо-
листи трябва да се налагат 
постепенно, може би годи-
на, година и половина, за 
да влязат в мъжкия футбол. 
Има разлика между юно-
шеския футбол и този при 
мъжете. Момчетата пока-
заха, че имат възможности 
и футболни качества, сега 
остава да получат довери-
ето на треньорското ръко-
водство. Тези футболисти 
тренират тук още от деца, 

от 7-8 години носят 
„бялата” фланелка

За тях да излязат и да 
защитават емблемата на 
клуба и цвета на „Славия”, 
е чест.

- Ще имат ли играчите 
от този отбор бляскаво 
бъдеще при мъжете?

- Всичките могат да имат 
бляскаво бъдеще, стига да 

имат желание и да продъ-
лжат да работят със същия 
дух, с който работиха пос-
ледната година. Хубавите 
неща във футбола ще им се 
случат, но всичко зависи от 
тях. Те са в такава възраст, 
в която пислят, че всичко 
знаят и всичко могат, но 
ще им бъде трудно, много 
трудно.

- на финала не присъс-
тва никой от спортно-тех-
ническото ръководство 
на „славия”, чувствате ли 
се обиден за това?

- Не, аз не мога да се 
обидя, а и не знам кои са 
присъствали на стадиона.

не съм обиден 
на никого

това, което аз желаех, си го 
постигнах и съм доволен от 
свършената работа.

- какви бяха мотивите 
ви да напуснете клуба, 
търсене на ново предиз-
викателство ли?

- Да, аз съм такъв човек, 
обичащ новите предиз-
викателства. Даже и като 

футболист повече от 2-3 
години не съм се задържал 
в един отбор. За мен това е 
едно ново начало и отново 
трябва да се доказвам. Пре-
ди се доказвах като фут-
болист, сега го правя като 
треньор. 

- не смятате ли, че 
трябваше да ви предло-
жат подобна длъжност 
в мъжкия отбор на „сла-
вия”?

- Така са преценили, 
така са решили. Това мисля, 
че не е проблем.

- искате ли да при-

влечете футболисти от 
„славия” в „спортист” 
(своге)?

- Да, досега има три 
от момчетата от старша 
възраст, които тренират тук 
със „Спортист”. Това са Све-
тослав Костов, Владислав 
Колев и Виктор Дениран.

- в първия кръг на пър-
венството „славия” госту-
ва именно на „спортист”. 
какво смятате за състава, 
воден от велислав вуцов 
и как ще се противопос-
тавите като потенциал на 
„белите”?

- Не съм имал възмож-
ността да гледам „Славия” 
в сегашния и състав. Мога 
да кажа само за отбора 
на Своге. Това са млади 
момчета, които искат да се 
доказват и да растат нагоре 
като футболисти. Мисля, че 
ще се получи един хубав 
мач. 

- а бихте ли характери-
зирали с по няколко думи 
качествата на момчетата, 
спечелили титлата?

- Мога да кажа за всички-
те. Много добри момчета, 
много възпитани, по време 
на тренировки се предста-
вяха великолепно и 

на всички пожелавам 
успех

Не искам да ги разгра-
ничавам поотделно, защо-
то трябва да кажа много 
хубави думи за всеки. Това 
са великолепни деца, дано 
имат късмет и шанс да 
пробият в професионал-
ния футбол.

- с какви чувства се 
разделихте със „славия”

- Оставам с най-хубави 
впечатления от „Славия”. 
Прекарах там две чудес-
ни години като треньор, 
а преди това и като фут-
болист, така че мога да 
говоря само положител-
ни неща за клуба. Някой 
ден може и да се върна на 
„Овча купел”.
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Стефан Колев и неговите футболисти в миговете на върховно щастие от спечелване-
то на титлата секунди след края на награждаването на националния стадион

старши треньорът на шампионите стефан колев: 

„Момчетата ми бяха 
по-мотивирани и се 
раздадоха напълно 
за тази титла”
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На й - у б е д и -
т е л н и я т 
шампион в 

баскетбола за сезон 
2008/2009. Това не е 
суперотборът на „Лу-
койл Академик” при 
мъжете, а кадетският 
тим при девойките 
на „Славия”, родени 
1992 и 1993 г. Така 
е, защото тоталната 
„бяла” хегемония бе 
подпечатана от 18 
поредни победи в 
шампионата.

Първо имаше 8 
безпроблемни успе-
ха с огромни разли-
ки в резултатите в 
областното първенс-
тво. Последваха 3 
победи в зоната, 5 в 
полуфиналната гру-
па. За да дойде пре-
газването на „Левски” 
на полуфинала с 12 
точки аванс и отвява-
нето на фаворизира-
ния тим на „Тони 07” 
(Сливен) в директния 
сблъсък за титлата 
с 25 точки разлика 
– 68:43. Какво по-го-
лямо доказателство 
за класа от разгро-
мяващите победи на 
славистките, дошли 
под ръководството 
на Надка Голчева.

На фона на тотал-
ното превъзходнтво 
през сезона звучи из-
ненадващо, странно 
и дори обидно, че на-
ционалният селекци-
онер Светослав Бояд-
жиев не повика нито 
една състезателка от 
„Славия” в тима за ев-
ропейското първенс-
тво за съответната 
възраст в Швеция. 
Само Весела Коваче-
ва за кратко бе в пла-

новете на селекцио-
нера, който се отказа 
от нея щом разбра, 
че заради училището 
тя ще се присъедини 
към лагера на отбора 
с няколко дни закъс-
нение. А в Швеция 
отборът ни за първи 
път от години изпад-
на в „Б” дивизия...

„Аз съм селекцио-
нирала почти всички 
състезателки в този 
състав – горда е Гол-
чева. – Работя с тях 
от 5-6 години, сега 
заради промените в 
разпределението по 
възрасти у нас отиват 
при девойките стар-
ша възраст. С този 
отбор имаме заедно 
пет финала за пет 
години и две титли 
– един още в мини-
баскетбола, два при 
момичетата, станах-

ме шампионки през 
2007-а при момиче-
тата до 14 години - и 
сега титлата при ка-
детките. Вървим на-
пред и нагоре.”

По средата на се-
зона отборът на бъ-
дещите шампионки е 
напуснат от Памела 
Дечева. Талантлива-
та баскетболистка за 
финалите се включва 
в състава на „Тони 07”, 
но е принудена да 
преглътне загубата 
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Пътят до титлата мина

весела коваЧе-
ва. Капитан на отбо-
ра. С нея работя още 
от минибаскетбола. 
Дъщеря на извест-
ния ни баскетболист 
Петко Ковачев. Гард 
с много добра ско-
рост, демонстрира 
бърза и динамич-
на игра. Има добър 
поглед върху това, 
което се случва на 
терена. Умее да ор-
ганизира чудесно 
играта на отбора. 
Притежава добра 
стрелба за 3 точки. 
Избрана от треньо-
рите за най-полезен 
играч на финалите 
за този сезон.

ивана шики-
лиева. Крило с 
много добра стрел-
ба с отскок., както и 
от средно и далечно 
разстояние. Прите-
жава добър пробив, 
един от основните 
нападатели в отбо-
ра. Сред най-доб-
рите във финални-
те мачове, особено 
ефективна и в двете 
фази на играта – за-
щита и нападение.

теодора ГриГо-
рова. Център, ви-

сока е 184 см, играе 
като типична петица 
под коша. Същевре-
менно е най-гъвка-
вата баскетболистка 
в отбора, подобрява 
постепенно бързи-
ната си. Има страхот-
но отиграване под 
коша като типичен 
тежък център, точна 
е и при стрелбата от 

средно разстояние.

дора севова. 
Гард. Една от най-из-
градените като тех-
ника тилови състе-
зателки за възрастта 
си у нас. Притежава 
отлична стрелба и 
отдалеч за 3 точки, 
и с отскок. Притежа-
ва голяма бързина, 
краде много топки в 
защита. Най-полез-
на в първенството 
през сезона, когато 
беше във възрастта 
момичета до 14 г. 

естер миЧева. 
Много баскетбол 
има в това момиче, 

въпреки че е роде-
на през 1994 г и по-
малка с 2 г. от основ-
ните състезателки в 
отбора. Включва се 
страхотно, има дъ-
лги ръце, хубав от-
скок и добра стрел-
ба. Тя е истинското 
шоколадово укра-
шение както на от-
бора, така и на пър-

венството. Избрана 
за най-полезна в 
шампионата, когато 
играехме минибас-
кетбол.

мартина ни-
колова. Родена е 
през 1994 г., но се 
включва с успех при 
по-големите. Не от-
стъпва по ръст и по 
качества на по-голе-
мите. Баскетболис-
тка с голяма перс-
пектива.

дарина ГанЧе-
ва. Много упорита в 
тренировките, успя-
ва да ги съчетава с 
ученето си в Амери-

Радост за момичета-
та след края на успеш-
ния финал!

шампионките
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от бившия си отбор.
Голчева е в „Сла-

вия” вече 11 сезона, 
за които има десе-
тина втори места и 
два пъти е покорила 
върха с отборите си 
при подрастващите. 
„За първи път, откак-
то съм в клуба, по-
лучавам материална 
награда за добро 
класиране, в случая 
за титлата – казва 

бившата именита 
баскетболистка Над-
ка Голчева. -  Стимули 
получиха и другите 
треньори в баскетбо-
ла на „Славия”, чийто 
тимове се класираха 
добре. Отношението 
на ръководството на 
клуба към наставни-
ците е добро. Преди 
три години сегашни-
ят президент на клу-
ба Васил Йотов, който 

тогава беше вицепре-
зидент, ме назначи на 
работа във фирмата 
си и така на практика 
ме остави в „Славия”. 
Иначе просто щях да 
напусна, всеки иска 
да получава добро 
заплащане за труда 
си, нали... В момента 
освен Йотов тежес-
та на издръжката на 
отборите са поели 
също така големи-

ят славист Илиян 
Петров и шефът на 
Обединения спортен 
клуб „Славия” Влади-
мир Симеонов.”

Голчева е откро-
вена, че понякога е 
доста строга към мо-
мичатата. „Свикнала 
съм да има здрава 
дисциплина на тре-
нировка и тактичес-
ките указания да се 
изпълняват безпре-
кословно и точно 
– казва треньорката. 
– Случва се поняко-
га да повишавам тон, 
да наказвам с допъл-
нителни натоварва-
ния. Но това е част 

от работата. Моми-
четата разбират, че 
това е пътят да ста-
нат по-добри баскет-
болистки. А отборът 
се представя все по-
добре и по-добре. 
Чувството да започ-
неш с един състав 
от малки момичета 
в минибаскетбола и 
да продължиш с него 
вече пет години, де-
цата да растат пред 
очите ти,е страхотно. 
Затова съм благодар-
на на баскетбола и на 
професията си.”

Николай 
КРЪСТЕВ

Златната смяна 17

канския колеж. Иг-
рач с много интелект 
и борбеност. Излиза 
на терена със сърце 
и винаги дава всич-
ко, на което е спо-
собна. Раздава се до 
последно, никога не 
се предава. Прите-
жава добър пробив.

александра Па-
наЙотова. Родена 
1993 г. Като по-мал-
ка играеше център, 
но не порасна до-
статъчно. Сега е кри-
ло. Много е борбена, 
има отлично чувство 
за пласиране в ата-
ка и защита и затова 
печели много борби. 
Трябва да поработи 

още върху стрелба-
та си от разстояние. 
Беше определена за 
най-полезен играч 
на първенството за 
миналата година.

дениЦа ГаБров-
ска. Дойде от Вар-
на, още е в процес 
на адаптация. Тре-
нира много съзна-
телно. Старанието й 
в подготовката даде 
резултати по време 
на финалния турнир, 
когато беше много 
полезна на отбора.

росиЦа Петко-
ва. Притежава мно-
го добра стрелба от 
разстояние, бележи 

доста тройки. Търси 
си мястото в отбора, 
изисквам още малко 

Заслужен триумф с 
шампионската купа 
след 18 поредни победи 
за Надка Голчева и 
нейните момичета

В трепетно очакване на златните медали...

старание от нея. Оп-
ределено е баскет-
болистка с качества.

к р а с и м и р а 
стоянова. Роде-

на 1994 г., гард. При 
по-малките беше по-
силна. Имаше про-

блеми с картотека-
та, затова не игра 
една година. Много 
сериозно момиче, 
смятам, че има го-
лям потенциал.

д е с и с л а в а 
а лександрова. 
Започна по-късно с 
баскетбола от оста-
налите, преди това 
беше състезателка 

по плуване. Мно-
го сериозна в тре-
нировките, вече 
навакса напълно 
изоставането си. 
За съжаление, не 
игра във фина-

лите, защото беше 
контузена.

  през погледа на надка Голчева

през 18 мача без загуба
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Младите хокейни на-
ционали на България 
постигнаха забележител-
ни успехи в последните 
месеци на международ-
но ниво. Сред гръбнака 
на държавния ни тим 
се открояват и шест от 
играчите на „Славия” за 
юноши старша възраст. 
От 24 до 28 юни те участ-
ваха в Балканското пър-
венство проведено на 
терена в курорта Албе-
на. Водени от капитана 
на националния отбор 
Григор Стоянов, Алек-
сандър Христов, Милуш 

Стоянов, Радослав Гроз-
ков, Любомир Стоянов и 
Румен Ангелков дадоха 
своя дял за спечелване-
то на балканската титла. 
Младите слависти имат 
не малка заслуга при 
успехите над Румъния 
– 7:0, Гърция 4:2 и Сър-
бия 4:1. За най-добър 
състезател на Балкани-
адата заслужено бе обя-
вен славистът Григор 
Стоянов.

Вторият триумф дой-
де на европейското 
първенство в Чехия. 
Българският тим със 
същите шест играчи на 
„белите” разгроми Ки-
пър със 7:0, надделя 
над Португалия и Сло-
вакия, съответно с 5:3 
и 2:1, завърши наравно 
1:1 с Гърция и допусна 
само една загуба от до-
макините - 0:3. С това 
националите стигнаха 
до сребърните медали. 
Един напълно заслужен 
успех със завиден сла-
вистки принос!

Един от спортове-
те, които „Славия” 
даде на България е и 
хокеят на трева. За-
това е особено радващ 
възходът, който беле-
жи тази дисциплина в 
„бялото” спортно се-
мейство през последни-
те години. Отминали-
ят сезон с право може 
да причислим към най-
успешния за „белите” 
в тяхната история. 
Представителният 
отбор на „Славия” ста-
на вицешампион, което 
е високото класиране 
за всички времена. Осо-
бено радваща е работа 
с подрастващите. Сла-
вистите с право се гор-
деят, че са единстве-
ният клуб в страната 
с отбори във всички 
възрастови групи. В 
комплексното класи-
ране „белите” заемат 
престижното второ 
място в крайното под-
реждане.

 
Най-малките хокеисти с 

бели екипи са децата до 12 
години. Водени от младия 
треньор Никола Ваканов 
те заеха престижни места в 
шампионатите и на откри-
то, и в зала.

Особено внимание за-
служава класирането на 
сборния отбор на момчета-
та и момичетата до 14 годи-
ни. Тук и в двете първенс-
тва на открито, и в зала, 
славистите са вицешампи-
они. Въпреки спечелените 
два сребърни медала, на-
ставникът Никола Ваканов 
не крие разочарованието 

си: „Във финала на открито 
загубихме с 0:2 от столич-
ния „Локомотив”. Нашият 
съперник с две атаки вка-
ра два гола. Не искам да 
коментирам съдийството, 
но само ще маркирам, че 
ни бяха отменени три гола 
в заключителния двубой, 
проведен в Албена.” Мал-
шанс преследва „белите” 
и във финала на закрито. 
Срещата с тима на „Баните” 
е насрочена едва тридесет 
минути, след като славис-
тите са играли своя полу-
финал. Младите играчи на 
„Славия” видимо са уморе-
ни и това им изиграва лоша 
шега и на не са така свежи 
на финала. Силите им сти-
гат „само” за сребърните 
медали. За себераздаване-
то адмирации заслужават 
всички състезатели, начело 
с капитана Стоян Стоянов. 

В следващата възрасто-
ва група, тази на юношите 
до 16 години, са постигна-
ти две четвърти места. В 
шампионата в зала доста 
любопитен казус представ-
лява регламентът, който 
е уникален само за тази 
възрастова група. Първо, 
играе се в зони, а сетне 
само победителите в три-
те зони играят помежду 
си за разпределяне на 
медалите?! В нашата зона 
„Витоша” „бялата лавина” 
отнася всички съперници, 
но има едно подхлъзване. 
Сутринта е победен тимът 
на „Крам комплекс” – 7:3, но 
същия ден във вечерния 

мач е допусната загуба с 
3:4. И по-голова разлика 
отборът на “Славия” остава 
втори и играе за класиране 
от 4-о до 6-о място. В тази 
възрастова група заслужа-
ва аплодисменти за игри-
те си най-вече капитанът 
Александър Христов.

На открито „белите” от-
ново са 4-ти. Малшанс пре-
следва славистите в мача 
за бронзовите медали. Тук 
е допусната загуба с гол 
пасив 2:3 от „Локомотив” 
(София) след три победи 
за „Славия”  в редовния се-
зон!

Безспорно, най-голяма 

радост през изминалия 
сезон донасят юношите 
на „белите” до 18 години. 
Те стават републикански 
шампион по хокей на тре-
ва на открито! Триумфът в 
мача за титлата е постигнат 
на базата на НСА в столи-
цата във финалния турнир, 
проведен през месец юни. 
Възпитаниците на триум-
вирата: Петър Гунчев, Ка-
лоян Христов и Никола Ва-
канов изиграват страхотен 
мач срещу силния тим на 
село Баните във финала и 
надделяват с категорично-
то 4:2. Доминацията на сла-
вистите е тотална и само 

отличните прояви на про-
тивниковия вратар пречат 
за по-изразителен успех. 

съставът на „бели-
те” шампиони:

Григор Стоянов, Алек-
сандър Христов, Милуш 
Стоянов, Радослав Гроз-
ков, Любомир Стоянов 
и Румен Ангелков, Иван 
Пламенов, Денис Пет-
ров Кристиян Пасков, 
Мирослав Банков Нико-
лай Средков, Димитър 
Георгиев, Виктор Ива-
нов, Андрей Благоев, 
Любослав Гигов и Вла-
дислав Кирилов.

„Белите” юноши покориха върха!

шест слависти станаха балкански 
първенци и вицешампиони на европа

Дори трима съперници не 
могат да спрат слависта 
Григор Стоянов снимки: 
sportal.bg

Майсторът на дрибъла Александър 
Христов подхваща нова атака за „бе-
лите” шампиони 
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Хокейната школа 
на „Славия” отдав-
на има реномето на 
най-добрата в Бъ-
лгария. За скромни-
те мащаби на този 
спорт у нас „белите” 
без всякакви уговорки 
са номер 1 на всички 
нива - подрастващи, 
юноши, младежи и 
мъже. Наличието на 
отлични условия за 
тренировки се съче-
тава с желанието и 
амбицията на ръко-
водството на клуба 
да инвестира в кад-
ри, които да дадат 
облика на хокейната 
игра след време.

И тази година „бялата” 
школа остави зад себе 
си скромната конкурен-
ция в лицето най-вече 
на ЦСКА и „Левски”. В 
проведените републи-
кански първенства във 
всичките пет възрастови 
групи „Славия” е пълен 
хегемон.

При най-малките 
(родени след 1999 г.), 
„белите” оставиха зад 
себе си „Левски”, „Дина-
мо” и ЦСКА. Тук спорът 
за първото място бе със 
„сините”, които отстъ-
пиха в преките двубои. 
Достатъчно е да бъдат 
отбелязани някои от ре-
зултатите срещу основ-
ните конкуренти - 15:0 
срещу ЦСКА, 6:2 срещу 
„Левски”.

Във възрастовата гру-
па за деца до 12 г., роде-
ни след 1997 г., слависти-
те изпревариха отново 
„Левски”. Трети в тази 
група се класира „Айс-
берг”, известен като вто-
рия отбор на „белите”, а 
последен остана ЦСКА.

Спорът при родените 
след 1995 г. (до 14 г.) бе 
само между „Славия” и 
ЦСКА. „Червените” бяха 
принудени да призна-
ят превъзходството на 
връстниците си от „Овча 
купел”, губейки срещите 
си с 1:15 като гости и с 3:7 
в Зимния дворец. 

При юношите до 16 
г. (родени след 1993 г.) 
„Славия” взе първо-
то място в сблъсъци с 

ЦСКА и „Червена звезда”. 
Тук основни конкуренти 
за златото бяха „черве-
ните” и „белите”. Сла-
вистите спечелиха през 
сезона с 9:4 на домаш-
ния лед, а взеха победа 
и при гостуването си в 
Зимния дворец срещу 
ЦСКА, този път с 3:1 (1:0, 
0:1, 2:0). 

При 18-годишните 
(родени след 1991 г.) дву-

боят за титлата между 
единствените участници 
- „бели” и „червени”, бе 
най-оспорван. В първите 
две срещи ЦСКА успя да 
надиграе славистите, но 
в последвалите мачове 
„белите” не оставиха ни-
какви шансове на своя 
съперник и стигнаха до 
златните медали.

Заслуга за отличните 
резултати имат всички, 

които работят на леде-
ния стадион с дни и ме-
сеци, за да се стигнат до 
заслужените успехи. Това 
са треньорите Мартин 
Миланов, Роман Моргу-
нов, Станислав Мухачов. 
Не може да отминем и 
приносът на трагично 
загиналия вратар Кирил 
Въжаров, който също бе 
част от екипа през сезон 
2008/2009. Своя дълго-

годишен принос за ус-
пехите имат също и спе-
циалистите от старата 
школа - Георги Миланов 
и Атанас Димитров, кои-
то сега работят с мъжкия 
отбор.

Амбицията на ръко-
водството на „Славия” 
не се простира само до 
извоюване на успехи на 
домашната сцена. През 
последната година „бе-
лите” надежди играха на 
турнири в чужбина. Бук-
вално броени дни пре-
ди редакционното при-
ключване на този брой 
двама от най-големите 
таланти от школата - 12-
годишните Петър Пет-
ров и Димитър Димит-
ров (вратар) заминаха 
за гр. Млада Болеслав, 
където ще тренират, 
учат и играят в местния 
отбор, един от утвърде-
ните в чешката хокей-
на школа, участник в 
местната „Екстралига” 
(най-високото ниво на 
чешкия хокей). Друга 
група момчета от шко-
лата пък замина за друг 
чешки клуб - „Бенатек”, 
участник в Първа лига, в 
чиято база те ще трени-
рат и играят. „У нас пер-
спективите за развитие 
към настоящия момент 
не са добри. Затова тър-
сим и намираме начини 
най-добрите момчета 
от школата да продъ-
лжат своето развитие 
зад граница, където те 
ще повишат своите уме-
ния, ще развият качес-
твата си и след години 
се надяваме да станат 
гръбнака на национал-
ния отбор на България”, 
категоричен е Мартин 
Миланов, който е гла-
вен двигател на „бяла-
та” хокейна школа през 
последните години.

Свободан 
АЛЕКСАНДРОВ

Златната смяна 19
за поредна година:
„Отличен” за „бялата” 
школа в хокея на лед

Успехите на хокейната школа на „Славия” са отразени и в късно излезлия кален-
дар на клуба за 2009 г.
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Юношите старша възраст 
на „Славия” (родени 
след 1990 г.) станаха 
републикански първенци 
по футбол! На 29 юни 
възпитаниците на Стефан 
Колев сломиха във финала 
„Левски” (София) с 1:0 
и заслужиха правото на 
почетна обиколка с най-
ценния трофей в родния 
футбол. Младите слависти 
наложиха по безспорен 
начин превъзходството 
си в заключителния мач 
за титлата и нагледно 
доказаха коя футболна 
школа е номер едно в 
страната! Остава само и 
треньорското ръководство 
на представителния тим 
да погледне към инкубатора 
за „бели” таланти и да 
привлече някои от новите 
шампиони на България в 
мъжкия състав. 

Всичко за “белия” триумф 
на стр. 14-15  

Футболистите от 
представителния отбор на 
„Славия” завършиха своята 

подготовка. Един от най-
постоянните в изявите си 

с бялата фланелка бе Галин 
Иванов (на снимката). С 
кои съперници премериха 

сили славистите на 
двата лагера в Тетевен и 

Словения? С какви надежди 
започват „белите” 

новия сезон? Кои ще са 
изпълнителите в бяло 

през есенния дял? Каква 
е програмата за първата 

част от новия шампионат 
в елитната ни група - 

отговорите на тези 
въпроси може 

да откриете на стр. 4-11     

Капитанът на „белите” Радослав Грозков (вляво) 
и неговият съотборник Милуш Стоянов се радват 
на шампионката купа, спечелена от тима по хокей 
на трева в шампионата на юношите старша 
възраст. През изминалия сезон 2008/09 отборите 
на подрастващите в „Славия” спечелиха рекорден 
брой шампионски отличия във всички колективни 
спортове, които се практикуват в „бялото” спортно 
семейство. 

Всичко за триумфите на младите слависти 
във футбола, баскетбола, 

хокея на лед и на трева на стр. 12-19


