
Това се питат сла-
вистите, след 
б е з о б р а з н о т о 

представяне на фут-
болния отбор в първата 
част на есенния дял. До-
шлият с много фанфари 
и обещания в края на 
миналия сезон Велис-
лав Вуцов и неговия 
треньорски стил поне 
засега претърпяват пъ-
лен провал. Вместо сред 
лидерите в класирането 
играчите на “Славия” се 

лутат близо до аутсай-
дерите в подреждане-
то. Бленуваната Европа 
отново за н-ти път ще 
остане само мираж. Ло-
шото е друго, като че ли 
и капацитетите у нас, а и 
редовите фенове на “бе-
лите” някак по инерция 
приемат вече ролята 
си на посредствен тим. 
За последните чети-
ри месеца, съставът на 
“Славия” за девет мача 
в шампионата има само 

една измъчена победа, 
дошла след дузпа в пос-
ледната минута?! Пора-
женията за същия пери-
од са цели шест и то при 
двама различни треньо-
ри. Към лошите новини 
за привържениците на 
най-стария роден отбор 
се добавя и тоталната 
липса на игрова фи-
зиономия и на някаква 
идея за нещо креативно 
в играчите. Неприятно-
то е, че се задават скоро 
и мачовете с най-стой-
ностните отбори у нас. 
Дано не се сбъдне усе-
щането, че в късна есен 
“белите” ще са, не само 
трайно в миманса, но и 
с главна цел оставане в 
групата…   

Година IX     Брой 7 (98)
18 септември - 12 октомври 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

Уникална 
реплика 

на първата 
ни клУБна 

значка
На стр. 2

Докога в 
миманса…



Бр. 7 (98), септември 2009 г.

Години наред, най-цен-
ната придобивка в колек-
цията на всеки фалерист, 
бе да притежава първата 
значка на “Славия”. Извес-
тната като “плетеницата”, 
заради вплетените букви 
“СКС” на фона на черния 
триъгълник, е истинска 
рядкост и ценност за всеки 
колекционер. Въпросната 
абревиатура “СКС” е “Спор-
тен клуб “Славия”. Трите 
букви са решени в трите 
цвята на нашия триколь-
ор: бяло, зелено и черве-
но. Оригиналната значка 
е произведена в Австрия, 
малко след края на Пър-
вата световна война. Тя е 
емайлирана със закопчал-
ка тип “бутониера” за да се 
поставя в илика на ревера. 
Поради големия интерес, 
почти веднага е поръчана и 
втора емисия, най-вероят-
но в Чехия, която има съв-
сем малка разлика с първо-
образа си. В годините след 
промените у нас осъщест-
вени на 9.ІХ.1944 емблема-

та на “Славия” претърпява 
известна промяна, като в 
черния триъгълник, впи-
сан в бялата окръжност, ос-
тава само едно “С”. Затова и 
последвалите значки нямат 
трибуквената плетеница.

Сегашната реплика е 
направена в мнго лими-
тиран тираж - около 50 
бройки, засега. Заедно с 
нея има дуплика на първа-
та значка на пловдивските 
“Ботев” и “Левски”, както и 
на столичния тим “Шипка” 
Цената е по 10 лева брой-
ката. Ако се прояви инте-
рес от страна на феновете 
и колекционери може да 

се произведат и нови... 
До края на месеца ще се на-
правят още 10 стари знач-
ки и на други популярни 
клубове от преди Втората 
световна война. Това ще 
бъдат първите значки на 
столичните тимове: “Лев-
ски”, ФК 13, ЖСК и  “Спорт-
клуб”, “Левски” (Русе), 
“Черноморец” (Бургас), 
варненските – “Шипченски 
сокол” и “Тича”, “Спортклуб” 
(Пловдив) и значката на 
Българската Национал-
на Спортна Федерация. 
В основата на възкреся-
ването на старите значки 
на клубовете стои Георги 
Манов - известен футболен 
историограф.

Здравейте приятели, днес ви срещаме с мал-
кия почитател на “белите” Борислав Несторов. 
Той е само на десет години, но вече е ходил 
дори на Олимпийския стадион в Атина, където 
естествено е с любимата фланелка на “Славия”. 
Запален славист, като баща си, чието име носи, 
той не пропуска мач на “белия” отбор.

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

Клубни вести
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Децата на "Славия"

След домакинството 
с „Левски” досегашният 
председател на Нацио-
налния клуб на слависта 
Димитър Праматаров из-
рази писменото си жела-
ние да напусне заемания 
пост. Основният му мотив 
да иска да се оттегли, е 
служебната заетост и мно-
гото пътувания в чужбина, 
които не му позволяват да 
ръководи дейността на 
„белия” фенклуб.

На 2 септември в рес-
торант-градина „Славия”, в 
близост до „Бялата къща”, 
се състоя среща на част 
от сегашното ръководс-
тво на НКС и представи-
тели на двете фракции 
„Boys Sofia” и „LA VECCHIA 

SCUOLA”. Решено бе да 
бъде организирана нова, 
по-голяма среща в края 
на септември, на която да 
бъдат обсъдени подроб-
ностите около провежда-
нето на Общо събрание 
на НКС през декември. На 
него ще бъде представен 
отчет от досегашното ръ-
ководство и ще се извър-
ши избор на ново такова. 
Присъстващите в ресто-
рант-градина „Славия” се 
обединиха около няколко 
тези, които да бъдат осно-
вополагащи при избора 
на новото ръководство. 
Сред основните идеи за-
легна следното: в новия 
управителен съвет на НКС 
да влязат представители 

и на двете фракции, както 
и да бъде избран човек и 
от вестник „Славия”. Също 
така бе застъпена тезата 
членовете на НКС, които 
са в ръководствата на 
спортни клубове, да не 
бъдат избирани в новия 
управителен съвет.

Слависткото издание е 
готово ду публикува вся-
какви мнения свързани 
с досегашната работа на 
ръководството и члено-
вете на НКС. Очакваме и 
вашите предложение за 
броя и състава на бъде-
щия управителен съвет, 
както и номинации за 
председател на “белия” 
фенклуб.

Димитър Праматаров се оттегля 
от председателския пост в НКС

Първият брой на
в. "Славия" излиза на 
10 април 2001 година

ISSN 1312-2320
Излиза всеки месец

Създадоха реплика на първата 
клубна значка на “Славия”

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

  До края на годината ще има избор на 
ново ръководство на „белия” фенклуб

Новият вариант на пър-
вата значка на “Славия” 
е повече от сполучлив
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Какво става със 
славистите? Пет 
мача, една по-

беда, един равен и три 
загуби. Четири точки, 
място над изпадащите. 
И сме играли със Своге, 
Мездра, Монтана... Как-
то и с “Пирин” и “Левс-
ки”.

Ако някой преди 
старта на шампионата 
ми бе казал, че след пе-
тия кръг “Славия” ще е 
един от най-безидейни-
те и беззъбите отбори в 
групата, че ще се мъчи 
срещу всички състави 
от Искърското дефиле, 
които по някаква слу-
чайност са пробили до 
елита, че ще прилича 
на боксьор, който само 
инкасира удари и не на-
нася, често казано – ня-
маше да му повярвам.

Защото:
- най-после преди 

началото на сезона 
Венцислав Стефанов 
обяви няколко пъти и 
го повтори пред десе-
тина камери и три пъти 
по толкова журналисти 
– “Славия” ще се бори за 
евротурнирите!

- Треньорът Велис-
лав Вуцов бе приет с 
незапомнен ентуси-
азъм на “Овча купел”, 
най-вече заради борбе-

ността си, която всички 
се надяваха и все още 
се надяват да съумее да 
предаде без остатък на 
футболистите си

- Очертаващият се 
сезон в “А” група мо-
жеше да бъде и на раз-
местване на пластовете 
с оглед процесите в т. 
нар. “грандове” “Левски” 
и ЦСКА, към които сам 
се пришива и “Литекс”. 
Имаше някаква вероят-
ност в тази пообъркана 
обстановка да дойде и 
времето на “Славия”...

- А какво се получи? 
Ситуацията в “А” група 
наистина е объркана. 
Но това идва и от мо-
ментното състояние на 
отбора на “Славия”, и от 
мястото му в класира-
нето. Добре е, че поне 
рано-рано се очертаха 
съставите, които из-
глежда и намеса свише 
няма да спаси от изпа-
дане – пловдивските 
“Ботев” и “Локомотив” и 
“Спортист”. Да, същите 
тези симпатяги от Своге, 
които дойдоха с трепе-

рещи колене на “Надеж-
да”, за да “домакинстват” 
там на “Славия” в първия 
кръг. И след проиграни-
те уникални положения 

от съперниците им си 
тръгнаха едва ли не със 
съжаление, че са взели 
само една точка, след 
като успяха да се върнат 
в мача...

Та, какво става в “Сла-
вия”? Трудно ми е да се 
сетя за друг подобен 
момент, в който да не 
съм готов с аргументи 
да защитя една или дру-
га позиция. Иска ми се 
да не дам 

отговор 
на въпроса 

какво става в “Славия” 
сега. И да оставя не-
щата да се развият до 
края на сезона. Но да 
не продължат по до-
сегашния път.

От една страна 
вярвам на Вили Вуцов, 
че с всичките си сили 
иска да промени ман-
талитета на футболис-
тите в “Славия”, свик-
нали на по-лек живот 
в клуба. Престоявайки 
“на сянка” в “А” група 

в отбор, от който биха 
могли да бъдат прода-
дени навън. А, ако не 
се случи ще изкарат 
поредното безметеж-

но първенство в злат-
ната среда.

В същото време ми 
се иска най-после да 
видя някакви резулта-
ти от работата му, за-
щото и търпението на 
феновете не е и няма 
как да бъде безкрайно. 
Същото важи и за тър-
пението на клубното 
ръководство, което 
до момента напълно 
резонно дава пълен 
картбланш на Вуцов. И 
чака...

“Работа, работа, 
работа...” каза прези-
дентът Венцислав Сте-
фанов след загубата в 
Монтана. Аз бих доба-
вил “Вече е и време за 
победи....”. А вероятно 
е и време за някакви 
не козметични, а мно-
го сериозни промени 
в състава. Като не за-
бравяме тези момчета 
с бели фланелки, които 
в началото на лятото 
скандираха с пълно 
гърло “Славия”, Сла-
вия” на националния 

стадион, след като току 
що бяха 

победили набеде-
ния за фаворит 

“Левски” във финала 
при юношите старша 
възраст. И в тяхна чест 
пред 4000 души про-
звуча великият химн на 
“Куин” “Ние сме шампи-
они!”.

Та въпросът е, колко 
от тези момчета имат ня-
какъв шанс да заиграят 
при мъжете? Отговорът 
е в статистиката...

Няма никаква причи-
на “Славия” да загърбва 
своите чада, тези, които 
показаха, че носят клуба 
в сърцето си. Може би 
към хладния професио-
нализъм, който царува 
във футбола, надявам се 
- и в “Славия”, трябва да 
се прибави и троха клуб-
на вярност.

Тогава “Славия” пак 
ще заприлича на себе си 
– автентичен отбор с ве-
лик дух. Това е. Автентич-
ността си я имаме. Духът 
го няма и той трябва да 
се появи – не знам дали 
може да се култивира, 
но има футболисти, ко-
ито са готови да оставят 
сърцето и душите си на 
терена. Нека видим това 
от “белите”, пък нека и 
падат. Със себераздава-
не до последно успехите 
няма как да закъснеят.

Феновете го усещат 
безпогрешно – кога един 
отбор излиза с “нож меж-
ду зъбите” и кога е на те-
рена, за да изиграе мача, 
пък каквото дойде. При 
този кадрови потенциал 
на “Славия” всeки мач до 
края на сезона трябва 
да е на “живот и смърт”. 
За да се изстиска мак-
симумът от тази селек-
ция. И в следващата да 
остане само този, който 
наистина го е заслужил с 
изявите си на терена.

Николай КРЪСТЕВ

Какво става?!

Посоки 3

Вдигнатите ръце във 
въздуха на Жуниор, 

показват жест сякаш 
“белите” предварително са 
се предали пред съперника. 

Това примиренчество е 
нещото, което трябва да 
се промени.. сн. Sportal.bg
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Първите пет кръ-
га от “А” група 
к ате го р ич н о 

опровергаха мнение-
то, че тимът на “Славия” 
най-накрая е тръгнал по 
правилния път. Нещо по-
вече, всички от младите 
и мнозина от по-възрас-
тните фенове на “белите” 
са убедени, че никога не 
са виждали любимия си 
отбор по-слаб. Вълната 
от ентусиазъм, за която 
стана въпрос в миналия 
брой, се изпари яко дим 
още в първия официа-
лен мач на столичани 
за сезона, в квартал “На-
дежда” срещу 

новака “Спортист”

който нямаше лиценз за 
собствения си стадион 
и бе принуден да дома-
кинства на съоръжение-
то на “Локомотив”. 

От началото на първо-
то полувреме си проли-
ча, че нещо в “Славия” не 
е наред. Футболистите 
ритаха топката неориен-
тирано напред, без ника-
ква идея как да стигнат 
до противниковата вра-
та. Малко изключение бе 
представянето на новото 
попълнение Борислав 
Георгиев-Бобъра, чии-
то функции на терена 
далеч не са тези на ра-
зиграващия халф. Все 
пак хаотичният натиск на 
“белите” доведе до гол на 
най-добрия на терена То-
дор Колев малко преди 
почивката, а след попа-
дението и в началото на 
втората част възпитани-
ците на Велислав Вуцов 

загатнаха, че могат да 
практикуват комбинати-
вен и атакуващ футбол. 
Незнайно защо обаче ня-
колкото пропуска пред 
вратата на символичните 
домакини от Своге отка-
заха “Славия” от атаките, 
а воденият от Алексан-
дър Александров “Спор-
тист” съзря в това своя 
шанс. След ново меле 
в наказателното поле 
Георги Семерджиев из-
равни, а до края ентусиа-
зираните дебютанти в “А” 
група дори изпуснаха да 
спечелят. 

Впечатлението, че 
нещо в отбора на Вуцов 
е генерално сбъркано, 
се засили още повече в 
следващия мач срещу 
тоталния аутсайдер “Ло-
комотив” (Мездра)

Разтърсваният от фи-
нансови проблеми тим 
на “железничарите” се бе 
окопал здраво в защита 
и разчиташе да загуби с 
колкото се може по-мал-
ко на “Овча купел”. На-
падателите и халфовете 
на домакините обаче се 
скъсваха да пропускат 
многобройните шансо-
ве, които се откриваха 
пред тях. Особено дейни 
в това упражнение бяха 
сърбинът Павле Попара 
и бразилците Жуниор и 

Ду Бала, а времето си те-
чеше при нулево равенс-
тво, и работеше изцяло в 
полза на гостите. Все пак 
в последната минута на 
срещата реферът Мар-
тин Богдев отсъди дузпа 
за нарушение срещу Жу-
ниор, която дълго бе ос-
порвана от състезатели-
те на “Локо”. В резултат на 
това съдията показа два 
червени картона на Ма-
кенджиев и Господинов, 
а Александър Младенов 
донесе трите точки от 
бялата точка. После и той 
си изкара червен картон 
за бавене на играта. Така 

въпреки слабата си игра 
футболистите на Вуцов 
събраха четири точки от 
две срещи и още не поз-
наваха вкуса на загубата. 
Наложи им се да опитат и 
от нейната горчилка още 
в следващия кръг, кога-
то срещу тях се изправи 
вдъхновеният благоевг-
радски

“пирин” 

На терена на стадион 
“Осогово” в Кюстендил 
“Славия” започна добре 
срещу “орлетата”, при-
добили самочувствие 

след изненадващия ус-
пех като гост на “Литекс”. 
Постепенно “зелените” 
изравниха играта и за-
почнаха да поглеждат 
към вратата на Господи-
нов. Стражът се справи с 
опасностите до почивка-
та, най-сериозната от ко-
ято бе удар на останалия 
сам срещу него Галчев. 
Но и Данчо капитулира 
120 секунди след начало-
то на втората част – цен-
триране в пеналта бе за-
сечено в гредата от Пеев, 
а Цачев отблизо довкара 
топката в мрежата – 1:0. 
Този резултат се запази 
и до края, но не заради 
малшанса на слависти-
те пред гола, а заради 
уникалните пропуски на 
Пеев, Коцев и Кондев, 
които лишиха “Пирин” от 
по-изразителен успех. С 
поражението примирен-
ческият дух отново се 
настани на “Овча купел” 
и предварително беше 
ясно, че тимът няма как 
да спечели нещо от пред-
стоящото 

т.нар. “дерби” с  
“левски” 

Без няколко конту-
зени състезатели и без 
воля, и хъс за победа 

Минали мачове4

Лошо, много лошо
Към днешна дата в “Славия” липсват 
не само резултатите, но и футболът

Николай Дюлгеров в борба за топката с играч на “Монтана”

Единствената радост за феновете на “Славия” в из-
миналия период дойде след точно изпълнената дузпа 
от Александър Младенов, донесла измъчената побе-
да над “Локомотив” (Мездра)
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“Славия” регистрира по-
редното протоколно 1:3 
в мача. Бардон наказа 
грешка в отбраната на 
“белите” още в начало-
то на срещата, а точно 
преди почивката, при 
втората сериозна атака 
на гостите, Зе Соарес бе в 
прегръдките на съотбор-
ниците си. Оттук нататък 
“сините” се отпуснаха и 
позволиха на домаки-
ните да си повярват, че 
могат да измъкнат нещо. 
През втората част “Сла-
вия” най-накрая заигра 
футбол, какъвто фено-
вете искат да виждат. 
Натискът стигна само за 
едно попадение, дело 
на новото попълнение 
Жуниор, в 80-ата мину-
та. Точно в този момент, 
вместо да се хвърлят 
и да търсят втори гол, 
футболистите на Вуцов 
позволиха на съперника 
отново да поеме иници-
ативата. Така се стигна до 
заключителните мигове 
в двубоя, когато с дале-
чен изстрел Николай 
Димитров оформи край-

ния резултат. Неприятно 
впечатление направи 
фактът, че през повечето 
време “белите” опитваха 
да пронижат вратата на 
Петков с далечни изстре-
ли с марка “Дебрецен”, 
но в повечето случаи 
ударите изглеждаха не-
сериозно заради твърде 
неточния мерник на иг-
рачите. 

Паузата в първенство-
то, която предшестваше

гостуването 
на “Монтана”,

се отрази благотворно 
на състава. Напълно се 
възстановиха от травми 
Тодор Колев, Асен Нико-
лов и Роберт Петров, но 
в дните преди двубоя се 
контузи един от най-доб-
рите за “Славия” от нача-
лото на сезона – новият 
френски защитник Жо-
зеф Ренет. 

Под проливния дъжд 
на калния “Огоста” “бели-
те” се захапаха с отбора 
на бившия си треньор 
Стевица Кузмановски от 
първите минути. Мачът 
бе атрактивен само мал-
ко повече от четвърт час, 
след което събитията на 
терена се ориентираха 
към ритане, блъскане, 
падане, хлъзгане и кара-
не с главния съдия. Все 
пак головите положения 
не липсваха, но те бяха 
повече пред вратата на 
завърналия се след трав-
ма Райс М’Боли. Френс-
кият страж демонстрира 
отлични рефлекси на 
няколко пъти, но в 69-ата 
минута бе безпомощен, 
когато след колективна 
грешка в “бялата” отбра-
на топката бе центрира-
на към резервата Мичев 

и той отблизо я засече в 
мрежата. Вуцов пробва 
да промени нещо, като 
пусна в игра бързия Ду 
Бала, но попадение на 
бразилеца бе отменено 
заради засада. Така се 
стигна до последната 
секунда на добавеното 
време, когато от фаул за-
щитникът Николов раз-
стреля М’Боли и донесе 
сладък триумф за Кузма-
новски над отбора, който 
го уволни заради липса 
на резултати. 

Към днешна дата оба-
че в “Славия” липсват не 
само резултатите, но и 
футболът. Добре е в ръ-
ководството и спортно-
техническия щаб да се 
замислят за това, тъй като 
на отбора му предстоят 
много трудни мачове. 

Иван ЖИКОВ

СТАТИСТИКА
I кръг, 10 август 2009 г. 

“Спортист” (Своге) – “Славия” 1:1
“Славия”: 20. М’Боли, 21. Дяков, 35. Петков, 11. Ренет, 22. Р. Петров 
(80 – 7. Младенов), 8. Б. Георгиев, 27. Попара, 17. Яшар, 9. Колев, 19. 
Жуниньо (66 – 28. Ду Бала), 33. Г. Иванов (54 – 77. Коприваров).
Голмайстори: 0:1 Колев (41), 1:1 Семерджиев (77).
Съдия: Христо Ристосков.
Жълт картон: Яшар.
София, ст. “локомотив”, 900 зрители.

II кръг, 15 август 2009 г. 
“Славия” – “локомотив” (Мездра) 1:0

“Славия”: 1. М’Боли, 21. Дяков, 11. Ренет, 35. Петков, 8. Б. Георгиев, 
10. Николов (57 – 7. Младенов), 27. Попара, 4. Н. Петров (46 – 33. Г. 
Иванов), 28. Ду Бала, 19. Жуниор, 17. Яшар (67 – Р. Петров).
Голмайстор: 1:0 Младенов (89-дузпа).
Съдия: Мартин Богдев.
Жълти картони: М’Боли, Николов, Н. Петров, Младенов.
червен картон: Младенов (90).
София, ст. “Славия”, 400 зрители.

III кръг, 22 август 2009 г. 
“пирин” – “Славия” 1:0

“Славия”: 23. Господинов, 8. Б. Георгиев, 11. Ренет, 21. Дяков, 35. 
Петков, 33. Г. Иванов, 22. Р. Петров (49 – 27. Попара), 77. Коприваров 
(46 – 17. Яшар), 19. Жуниньо, 28. Ду Бала (62 – 20. Димитров), 4. Н. 
Петров.
Голмайстор: 1:0 Цачев (47).
Съдия: Александър Костадинов.
Жълт картон: Н. Петров.
кюстендил, ст. “Осогово”, 500 зрители.

IV кръг, 29 август 2009 г. 
“Славия” – “левски” 1:3

“Славия”: 23. Господинов, 21. Дяков, 8. Б. Георгиев, 11. Ренет, 35. 
Й. Петков (10 – 5. Кавдански), 33. Г. Иванов, 27. Попара (70 – 28. Ду 
Бала), 4. Н. Петров, 55. Дюлгеров, 19. Жуниор, 17. Яшар (56 – 77. 
Коприваров).
Голмайстори: 0:1 Бардон (2), 0:2 Зе Соарес (45), 1:2 Жуниор 80, 1:3 
Н. Димитров (90).
Съдия: Стефан Спасов.
Жълт картон: Н. Петров.
София, ст. “Славия”, 3000 зрители.

V кръг, 11 септември 2009 г. 
“Монтана” – “Славия” 2:0

“Славия”: 12. М’Боли, 8. Б. Георгиев, 35. Петков, 5. Кавдански, 22. Р. 
Петров (76 – 10. Николов), 4. Н. Петров, 6. Дюлгеров, 33. Г. Иванов, 
17. Яшар (46 – Попара), 9. Колев, 19. Жуниор (68 – 28. Ду Бала).
Голмайстори: 1:0 Мичев (69), 2:0 Н. Николов (90).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Петков, Кавдански, Яшар, Н. Петров.
Монтана, ст. "Огоста", 2000 зрители
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“Спортист” – 
“Славия”
“Безобразно пред-

ставяне от наша страна. 
Нищо от това, което на-
правихме в подготовката, 
не дава право на футбо-
листите да играят толкова 
безобразно. След първия 
трябваше да вкараме и 
втори гол, но играхме от-
пуснато и закономерно 
ни наказаха. Проспахме 
първото полувреме. Не 
съм доволен от Жуниньо, 
затова го смених. Резер-
вите обаче ме предадоха. 
Очаквах много повече от 
Коприваров, а той игра 
чудесно за “Спортист” в 
този мач. “

“Славия” – 
“Локомотив” (Мездра)
“Напрежението у ня-

кои от футболистите ни 
е фрапантно. Краката им 
тежат от стрес и уплаха. 
Малко избързахме, като 
ги нахокахме още след 
първия мач. Сковани сме, 
но желанието, страстта и 
духът, за разлика от мина-
лия мач, в този ги имаше. 
Още малко ни трябва и 
ще се отърсим от напре-

жението, за да започнем 
да вървим нагоре.”

“Пирин” – “Славия”
“С поведението си 

на терена отборът по-
каза, че нищо добро не 
го чака. Най-много да се 
бяхме добрали до точка-

та. Разочарованието ми 
е огромно, защото хора с 
претенции за водещи фи-
гури бяха нула. Като няма 
агресия, поне да има тех-
ника. Половината ни хора 
бяха уплашени, явно има 
стрес и ще мислим как да 
излезем от ситуацията. 
Двамата ни нападатели 
трябва да се срамуват от 
присъствието си в мача. 
Гледаха отблизо, тряб-
ва да им вземат пари за 
билет. Същото важи и за 
средните ни хора. Ще взе-
мем още играчи.”

“Славия” – “Левски”
“Изиграхме най-доб-

рия си мач от началото 
на сезона. Бяхме равно-
стойни на “Левски”, не е 
като да са ни смачкали. 

Наивни сме обаче и това е 
най-голямата ни слабост. 
И за трите гола на “сини-
те” имахме яснота пред-
варително. Създадохме 
положения, не знам защо 
не вкарахме. Има много 
неувереност и страх в 
действията ни. Не се при-
теснявам за поста си. “
“Монтана” – “Славия”

“Монтана” се приспосо-
би по-бързо към тежкия 
терен. Ние също имахме 
своите шансове, но за-
ради неумение, липса на 
късмет или условията на 
игрището не ги реализи-
рахме. Съжалявам само, 
че французинът Ренет не 
попадна в групата, иначе 
щеше да е много полезен 
при тези условия. Имаше 
и положителни неща в иг-
рата ни, но продължаваме 
да допускаме абсурдни 
грешки. Знам, че на “Овча 
купел” работят умни хора, 
така че не се притеснявам 
за поста си. В нашата про-
фесия багажът ни винаги 
е готов, така че ако ръ-
ководството реши да ме 
освободи, няма какво да 
направя.”

ТреньоръТ

Галин Иванов се стара доста в мача с “Левски”, но уси-
лията му отново не помогнаха да се избегне загубата   
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чакате шанса си на контра-
атаки?

- Определено „Левски“ е по-
опитният отбор и ни отбеляза 
гол при първото невнимание 
от наша страна. След това про-
дължихме да се борим, но не 
съумяхме да върнем попаде-
нието, а вместо това получих-
ме втори гол в продължението 
на първото полувреме, който 
почти предопредели крайния 
изход. Излязохме пределно 
мобилизирани след почивката 
и върнахме едно попадение, 
но това за съжаление не бе до-
статъчно, а „Левски“ впоследс-
твие вкара и трети гол.

- защитата на „Славия“ 
е доста нестабилна от на-
чалото на сезона и често се 
чувства липсата на синхрон 
между бранителите. влияе 

ли за това проблемът с ези-
ковата комуникация, който 
имате с французите в тима 
– централният защитник ре-
нет и вратарят М`Боли?

- В един отбор не може да 
бъде обвинявана само защи-
тата. Ако халфовете и напада-
телите не са покрили персо-
налните си противници, това 
рефлектира върху защитата и 
се допускат голове. В момента 

определено има затруднения 
в комуникацията с Ренет и 
М`Боли, защото тези момчета 
са тук от 2-3 месеца и още не 
са научили български, но не 
мисля, че това е от толкова се-
риозно значение за грешките, 
които допускаме. 

- в нападение тимът 
трудно създава голови 
положения, изглежда лип-
сва плеймейкър, който да 
канализира действията на 
отбора в атакуващ план и 
„Славия“ да отбелязва по-
вече голове?

- Имахме мачове, в които 
създавахме доста голови по-
ложения, но за нещастие ги 
пропускахме леко. Определе-
но имаме нужда от един кре-
ативен футболист като Асен 
Николов, които тепърва нав-

лиза в добра форма и смятам, 
че той ще играе много важна 
роля в този отбор, каквато е 
имал през годините в престоя 
си на „Овча Купел“. Надявам се, 
този проблем да бъде решен 
скоро, в последния ни мач 
срещу „Монтана“ отново не 
съумяхме да реализираме от 
добри възможности, а отново 
допуснахме гол. Това е най-го-
лямата ни слабост до момента 

– като не можем да вкараме, 
обикновено получаваме по-
падение.

- Спортно-технически 
или по-скоро психологичес-
ки са проблемите в тима, 
които пречат на „Славия“ да 
побеждава?

- Проблемите са главно от 
психологическо естество, лип-
сва ни самочувствие, което е 
закономерно след тези слаби 
игри, които показваме и на-
трупаните три поредни загуби. 
Надявам се в петъшния мач 
срещу „Сливен“ да постигнем 
една хубава победа, която да 
ни възвърне самочувствието 
и да започнем да играем по-
стойностен и красив футбол.

- преди началото на се-
зона венцеслав Стефанов и 
велислав вуцов заявиха, че 

„Славия“ ще гони класиране 
в зоната, даваща право на 
участие в лига европа. След 
слабия старт, какви са реал-
ните цели на тима?

- От тук нататък  амбици-
ите ни са да намерим себе си 
и да играем красив футбол. 
Ако това стане, „Славия“ ще 
започне да побеждава и ще 
се придвижим доста нагоре 
в класирането. Виждате, че 

и лидерите правят грешки 
- „Левски“ загуби от „Локомо-
тив“ (София), а ЦСКА не успя да 
победи „Пирин“, всеки може 
да победи всеки. Ако „Славия“ 
започне да играе така, както 
иска треньорът от нас, можем 
да запишем подобна серия, а 
силните отбори неминуемо 
ще сбъркат някъде. 

- След загубата от „Мон-
тана“ с 0:2 велислав вуцов 
сподели, че е видял доста 
положителни неща в играта 
на отбора. кога съставът ще 
разгърне пълния си потен-
циал?

- Надявам се да започнем 
още от следващия мач. Ние 
почти стигнахме дъното, на-
долу няма накъде да се върви, 
можем само да се изкачваме. 
Смятам, че всички в тима са 
осъзнали това и в петък на 
терена ще излезе една корен-
но различна от последните 5 
мача „Славия“, която ще побе-
ди „Сливен“.

- в края на миналия 
шампионат „Славия“ запи-
са многа слаба серия резул-
тати и отборът излезе с де-
кларация, с която се извини 
на феновете на тима. вие 
сега бихте ли се извинили 
на привържениците, които 
ви подкрепят безрезервно 
и на президента венцеслав 
Стефанов?

- За феновете, които ни 
подкрепят навсякъде, изви-
нението може да бъде само 
едно – победи и красива игра. 
С думи нищо не се решава, 
ние трябва да зарадваме 
славистите с изявите си на 
терена. Венцеслав Стефанов 
живее за този отбор и дава 
всичко за просперитета на 
„Славия“, затова сме длъжни 
да му се отблагодарим със 
силна игра и успехи. 

- в петък ви предстои 
много важен двубой срещу 
„Сливен“, какво е настрое-
нието в тима?

- Надъхани сме и сме жад-
ни за успех. Треньорският 
щаб е разучил много добре 
силните и слабите страни на 
тима и ако изпълним точно 
тактическите указания, смя-
там, че ще спечелим. Надявам 
се феновете, които обичат от-
бора, отново да са на трибу-
ните и този път съм сигурен, 
че ще ги зарадваме.

Интервю6

- започнахте шампиона-
та с равен и победа, но пос-
ле влязохте в „черна“ серия 
от 3 последователни загуби. 
защо се стигна дотук?

- За съжаление тръгнахме 
неубедително в първенството, 
трябваше да спечелим първия 
си мач, независимо с кой 
отбор играем. Не се получи, 
след това дойде и измъчената 
победа с 1:0 срещу „Локомо-
тив“ (Мездра), а впоследствие 
записахме три закономерни 
загуби, въз основа на нашата 
слаба игра. Представихме се 
доста колебливо, пропускахме 
си головите положения, след 
това получавахме попадение 
и така идваха неуспехите.

- Още в първия мач от се-
зона срещу „Спортист“ (Сво-
ге) владеехте инициативата 
и поведохте в резултата, но 
допуснахте нелепо изрвня-
ване в края. повлия ли ви 
този резултат на самочувс-
твието като отбор?

- Не мога да кажа, че ни 
повлия, но факт е, че не стар-
тирахме така, както всички 
очаквахме. Както добре зна-
ете, в контролите показахме 
много силна игра срещу клас-
ни съперници и започнахме 
шампионата със самочувс-
твие и желание да докажем, 
че сме силен отбор. Но след 
първите грешни стъпки дойде 
моментът на разколебаване 
в собствените възможности. 
Срещу „Локомотив“ (Мездра) 
владеехме инициативата през 
целия двубой, изпуснахме 
много голови положения и 
успяхме да спечелим чак в 
продължението с гол от дузпа. 
Срещу „Пирин“ в Кюстендил 
се представихме много слабо 
и логично загубихме. В мача с 
„Левски“ показахме горе-долу 
добра игра, но и трите гола, 
които получихме, дойдоха 
след наши грешки. Тези ре-
зултати разколебаха тима, има 
млади и неопитни играчи, на 
които загубите явно повлияха.

- в дербито с „левски“ 
още от първата минута се 
хвърлихте в атака и бях-
те наказани с гол, почти 
предрешил изхода на дву-
боя. Срещу по-опитния и 
обигран състав на „сините“ 
не трябваше ли да подхо-
дите по-предпазливо и да 

“С красива игра и победи 
ще се извиним на феновете”

Борислав
Георгиев: 

Започна поредният шампионат и по утвърдена 
традиция от последните години “белите” футбо-
листи, рано-рано се закотвиха в златната среда. 
Шансовете за европейски излаз и този сезон вече 
са повече от илюзорни. Един от играчите, които се 
понравиха на феновете на “Славия” бе новопривле-
ченият Борислав Георгиев. Предлагаме ви интервю 
с опитния футболист, известен на приятелите на 
футбола у нас като “Бобъра”...

Борислав Георгиев-Бобъра (в средата) е уверен, че „Славия“ ще намери облика си 
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Наглед абсо-
лютно непре-
т е н ц и о з н и 

съперници чакат „бе-
лите” в следващите 
три кръга от „А” група. 
Славистите домакинс-
тват на „Сливен” и 
„Миньор” и гостуват на 
традиционно неудоб-
ния, но и постоянно 
борещ се да не изпадне 
„Ботев” в Пловдив. За 
съжаление, тези наглед 
напълно преодолими 
съперници ще накарат 
публиката на най-ста-
рия роден клуб да тръп-
не до последно за изхода 
от двубоите...

Един от малкото но-
ваци в последните годи-
ни, срещу който „Славия” 
има положителен баланс 
е тимът на Йордан Леч-
ков „Сливен”. Въпреки 
това, дори и провинци-
алният състав показва 
далеч по-добра игра от 
славистите. „Сливен” от-
стъпи с 2:4 на „Миньор” 
в скандален мач, в който 
водеше с 2:0 като гост, но 
съдията Асен Николов 
отсъди спорна дузпа, а 
по-късно дори изгони 
играч на „войводите”. 
Йордан Лечков пък ос-
тана бесен и за първи 
път подаде контестация 
срещу рефера, искайки 
неговото остраняване 
от нарядите. В третия 
кръг пък „Сливен” сма-
за отбора на Димитър 
Христолов с класическо-
то 3:0. „Войводите” и 

тази година
са далеч от това 

да се борят за оцеляване, 
имайки предвид парите, 
които Лечков хвърли за 
екипировка, подготовка 
и селекция. В момен-
та в лагера на „Сливен” 
очакват документите на 
новото си попълнение 
– футболист от далечен 
Китай. 

Засега „канарчетата” 
са един от двата екипа, 
заедно с този на „желез-
ничарите” от Мездра, 
които нямат победа в 
елитния ни ешелон и с 

тоталното безхаберие 
на собственика си вър-
вят към сигурно изпа-
дане. Няма по-удобен 
момент за вдигане на 
самочувствието на тру-
пата на Велислав Вуцов 
от този, като това може 
да стане само с победа 
над „Ботев”, каквато от 
четири години „Славия” 
няма в града под тепе-
тата. Без проблем обаче 
може да стане и обрат-
ното, пловдивчани да 
запишат първите си три 
точки, тъй като поне в 
този шампионат няма 
отбор, който „белите” да 
превъзхождат катего-
рично или да победят 
с лекота. Новото в тима 
на „жълто-черните” е, че 
има инвазия от итали-
ански футболисти, вклю-
чително и анонимния 
треньор Енрико Пичоне. 
Нееднократно бе тира-
жирана и информация, 
че споменатите трима 
играчи от Италия, които 
вече подписаха с плов-
дивчани, са аматьори. 

Проблемите там са мно-
го и би било скандално 
„Славия” да не победи. 
В случай, че загубят, сто-
личани ще са тези, които 
ще се борят за оцелява-
не, колкото и фантастич-
но да звучи това.

В осмия кръг славис-
тите срещат тима на „Ми-
ньор” (Перник) като до-
макини. „Жълто-черни-
те” или вече по-известни 
сред привържениците 
на футбола в България 
като „орките” в момента 
се задържат в първата 
шестица на класиране-
то. Те са един от двата 
тима, съумели да побе-
дят бойкия отбор на „Пи-
рин” като гост с 1:0. Част 
от състава на перничани 
е и 

бившата звезда 
на „белите” 

и любимец на фенове-
те Велимир Иванович. 
Сред останалите играчи 
личи името и на Конс-
тантин Хазуров, доне-

съл равенството 2:2 в 
последната контрола на 

Отчайващото начало на 
сезона не лъха оптимизъм 
срещу средняците

СТАТИСТИКА И проГрАМА:
VI кръг - 18 септември (петък), 

16:00 ч., стадион „Славия”
„Славия” - „Сливен”
В последните 5 сезона:

сезон   София Сливен
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  - -
2008-2009  3:1 1:1

VII кръг - 26 септември (събота), 
14:00 ч., стадион „Христо Ботев”

„Ботев” (Пловдив) - „Славия”
В последните 5 сезона:

сезон   София пловдив
2004-2005  - -
2005-2006  1:2 0:0
2006-2007  1:3 1:1
2007-2008  2:4 3:0
2008-2009  0:4 2:1

VIII кръг - 2 октомври (петък), 
16:00 ч. стадион „Славия”

„Славия” - „Миньор”
В последните 5 сезона:

сезон   София перник
2004-2005  - -
2005-2006  - -
2006-2007  - -
2007-2008  - -
2008-2009  1:1 0:1 

Дано „белите” 
футболисти на-
мерят сили и 
желание да се 
изправят на кра-
ка в следващите 
срещи

тима от Перник в пауза-
та в шампионата.

Няма алтернативи 
пред Велислав Вуцов и 
компания освен победи. 
Победи до края, които 
да стабилизират за по-
редна година отбора в 
т.нар. „златна среда”. Или 
пък просто щабът на 
най-стария роден клуб е 
решил да хвърли всички 
сили в турнира за Купата 
на България, където в 
последните години сла-
вистите пишат история-
та на тимове като „Ботев” 
(Криводол). Само вре-
мето ще покаже, защото 
в момента едва ли ня-
кой от малкото ходещи 
по стадионите фенове 
мисли позитивно и оп-
тимистично. Обратното 
би било липса на здрав 
разум...

Ангел ГЕОРГИЕВ
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Посрещнат невиждано 
и нечувано от фено-
вете, едва ли не като 

месия, Велислав Вуцов се про-
вали с гръм и трясък - профука 
огромния си кредит на дове-
рие и записа доста срамни ре-
зултати само за няколко кръга; 
прати „Славия” почти в зоната 
на изпадащите и се превърна в 
мишена на журналисти и при-
върженици.

Защо се получи така, при все 
че „белите” имаха много доб-
ра програма и се очакваше да 
стартират само с победи? Пър-
во ще изброим някои от поло-
жителните характеристики на 
Велислав Вуцов – Джуниър, а 
след това и негативните.

+ Вуцов е много добър мо-
тиватор. Успя да изпрати тима 
на „Калиакра” на полуфинал за 
Купата на България, постигна 
много добри резултати с „ Ма-
рек” и „Черно море”, почти пра-
ти „Спартак” (Плевен) в първата 
шестица преди години.

+ Вуцов е син на Иван Вуцов. 
Никога не е излишно лобито, 
нито връзките.

+ Вуцов говори открито за 
п р о б л е -
мите в от-
бора.

И май 
всичко се 
изчерпва 
с тези три 
и з т и с -
кани от 
пръстите 
плюса. Да 
се върнем сега към днешната 
реалност... 

- При Вуцов „Славия” играе 
тактически изключително не-
грамотно, което само може да 
говори за качествата на трень-
ора.

- Вуцов коментира, че не 
може тепърва да учи футбо-
листите как се спира топка или 
как се бие фаул. Факт е обаче, 
че именно неговото протеже 
Яшар и налаганият с абсолют-
но неясна цел Коприваров са 
двама от най-зле подготвените 
футболисти във всяко отно-
шение. Те са част от обърка-
ната слаба селекция на самия 
Велислав Вуцов. Каквито фут-
болисти е довел той, такива 
играят.

- Не налага юноши, имайки 
предвид шампионската титла 
и победата над „Левски” във 
финалния двубой (пример: Си-
меон Мечев).

- Налага свои любимци, а 
перспективни футболисти, ко-
ито не са му симпатични са ос-
вободени или преотстъпени 
(пример: Виктор Дениран).

Накратко: Велислав Вуцов е 
идеален за треньор на отбор-
чета от „Б” група, които да моти-
вира, за да влязат в елита или 
такива, които да спаси, когато 

се бо-
рят за 
оцеля-
в а н е . 
Но той 
никога 
няма да 
е готов 
да бъде 
т р е -
н ь о р 

отново на „Левски” например 
(успя да ги съсипе само за че-
тири мача), камо ли на „Сла-
вия”, която Джуниър просто 
унижи. И за слепия е видно, 
че Вуцов просто не става за 
нищо друго, освен да подскача 
около резервната скамейка и 
тъч-линията. Но от друга стра-
на и Капело да дойде, едва ли 
ще се промени състоянието 
на тима като цяло, ако не се 
направят кардинални проме-
ни в ръководството, ако не се 
промени отношението на клу-
ба към „Славия” и политиката 
на клуба, ако не се поставят 
ясни цели, ако селекцията не 
се прави с футболисти взети от 
кол и въже...

*джуниър – едно от значе-
нията в превод от английски е 
човек с по-нисш ранг.

Ангел СЛАВЧЕВ

Спомням си много ясно, ся-
каш бе вчера, първия ми 
досег на живо с магията, 

наречена „Славия“. Беше 1985 го-
дина, играхме четвъртфинал за Ку-
пата на България срещу ЦСКА. На 
стадиона в „Овча Купел“ имаше над 
20 000 зрители, повечето привър-
женици на „белите“, и въпреки че 
„Славия“ загуби с 1:2 (Александров 
изпусна дузпа, а Ананиев допусна 
гол почти 
от центъра), 
„бялата идея“ 
завинаги на-
мери място 
в сърцето 
ми. През го-
дините съм 
бил свидетел 
на възходи 
и падения, 
на шампи-
онската титла през 1996 година и 
на сумарно 0:10 срещу „Партизан“ 
в турнира за Купата на УЕФА, но 
колкото и да се ровя в паметта си, 
за по-жалък и бездушен отбор на 
„Славия“ не мога да се сетя. Пред-
поставките за невиждания крах 
на „белите“ в шампионата бяха 
заложени още с назначаването на 
Велислав Вуцов за старши треньор 
на тима и последвалата безумна 
селекция. В тима бяха привлечени 
явното недоразумение Жуниньо, 
35-годишният „младок“ Борислав 
Георгиев-Бобъра, доказано не-
ефективния Николай Петров от 
изпадналия „Спартак“ (Варна)...И 
футболът с щампа „Вуцов“ - зле ор-
ганизиран хаос, безцелно ритане 
на топката и много брак във всич-
ки фази на играта, започна да „шес-
тва“ по терените в България, като е 
на път да изгони завинаги от трибу-
ните дори и най-заклетите фенове 
на „Славия“. Проблемите в тима 
започват още от вратарския пост 
– Господинов е все по-несигурен 

(два от головете на „Левски“ тежат 
изцяло на неговата съвест), фран-
цузинът М’Боли няма комуника-
ция със защитата пред него, а Емил 
Петров още не може да възвърне 
формата си след поредица от кон-
тузии. Така наречената „защита“ 
във всеки един двубой от началото 
на сезона е като разграден двор, в 
който противниковите нападатели 
си правят пикник всеки уикенд...
Дяков и Роберт Петров постоянно 
оголват зоните си, Йордан Петков 
прави все повече фатални грешки, 
Ренет е много рисков и безотгово-
рен футболист, а Кавдански пре-
карва повече време на резервната 
скамейка и е далеч от желаната 
форма. В халфовата линия драмата 
е съизмерима само с Шекспировия 
„Отело“. За 5 мача така и не разбрах 
има ли футболист с бяла фланелка, 
натоварен с отговорността да ор-
ганизира играта на тима. Повече от 
2 точни подавания в центъра на те-
рена се приемат за излишен лукс, 
губи се почти всяко единоборство 
(което е фрапантно, когато игра-
еш с 7-8 дефанзивни футболис-
ти!), топката се изритва безцелно 
напред в зоната на Тодор Колев, 
който винаги има по трима съпер-
ника на „гърба си“... Единственият 
креативен халф в тима – Попара, 
незнайно защо обикновено влиза 

като ре-
зерва при 
негативен 
резултат, а 
Дюлгеров 
и Георгиев, 
колкото и 
да се ста-
раят, не са 
типа футбо-
листи, отли-
чаващи се с 
о с о б е н а 

фантазия и творчество на тере-
на. Яшар пък може и да е показал 
заложби във втородивизионния 
„Калиакра“, но „Славия“ очевидно е 
твърде висока летва за него. Галин 
Иванов пък явно твърде рано е 
решил, че е „звезда“...Атака отборът 
на „Славия“ практически няма...
За 5 мача „белите“ са отбелязали 
едва 3 гола – срещу новаците от 
Своге след изпълнение на статич-
но положение, от спорна дузпа за 
1:0 срещу „Локомотив“ (Мездра) и 
след мил подарък от защитата на 
„Левски“ при 1:3. На фона на цялата 
тази трагикомедия провалилия се 
навсякъде Вили Вуцов след позор-
ния мач с „Монтана“ най-безцере-
монно заяви, че бил доволен от иг-
рата и виждал светлина в тунела...
И аз я виждам – това е светлината 
на задаващия се насреща следващ 
съперник, който за пореден път 
ще разкрие несъстоятелността на 
тази „Славия“!

Калоян АТАНАСОВ

Вили Вуцов или как 
Джуниър винаги ще 
си остане джуниър*

Днешната 
„Славия“, като 

от Шекспирова 
трагикомедия... 

Кога „Славия” ще излезе от нокдауна, в който се намира през новото 
първенство 
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Началото на поредния футболен 

сезон у нас отново беше белязано от 
изключително неприятни емоции  за 
„Славия” и запалянковците на клуба. 
„Белите” записаха само една победа 
от първите си пет мача в „А” група, 
при положение, че единственият се-
риозен съперник в тези двубои беше 
шампионът „Левски”. Освен това че-
тири от тези пет срещи реално мо-
жеха да бъдат наречени домакински 
за възпитаниците на Велислав Ву-
цов. Първо 
дойде не-
очакваното 
равенс тво 
1:1 срещу 
дебютанта  в елита „Спортист” (Сво-
ге) на стадиона в квартал „Надежда”. 
Славистите контролираха изцяло 
събитията на терена, но допуснаха 
лек гол и след това от няколко опита 
не успяха да вкарат втори във врата-
та на  условните домакини. В двубоя 
срещу „Локомотив” (Мездра)  „Сла-
вия” пропусна изключително много 
голови положения. Победата с 1:0 
дойде абсолютно закономерно, но 
в последната минута от дузпа, което 
постави под съмнение реализатор-
ските възможности на футболисти-
те на най-стария български клуб. 
След това „Пирин” (Благоевград) 
прие  „белите” на стадион „Осогово” 
в Кюстендил, където имаше много 
сериозно присъствие на привърже-
ници от София. Ако не домакин, от-
борът на „Славия” със сигурност не 
можеше да се нарече гост и в тази 
среща. Това бе и най-слабата про-
дукция на възпитаниците на Велис-
лав Вуцов по време на първенството 
до момента. Славистите не успяха 
да стигнат до чисто голово положе-
ние и в същото време играха слабо 
в защита, и можеха да допуснат по-
вече от един гол, с което да загубят 
с много по-срамен резултат от това 
0:1. В дербито с „Левски” футболисти-
те в бели екипи не успяха да се въз-
ползват от слабата форма на своя 
най-стар съперник. Бяха допуснати 
три изключително леки гола, които 
повече бяха заслуга на защитата в 
„бяло” отколкото на нападателите 
на „сините”. Загубата с 1:3 можеше и 
да бъде избегната с по-сигурна игра 
на отбраната. Освен това „белите” 
създадоха немалко голови поло-
жения пред вратата на „Левски”, но 
успяха да реализират само едно от 
тях. Последвалата нова неочаквана 
загуба с 0:2 навън от „Монтана” бе 
поредното доказателство за стран-
ната липса на увереност в състава 
на „Славия” в мачове срещу много 
скромни съперници, кандидати за 
завръщане в „Б” група. 

В първите пет кръга на новия 
шампионат „белите” демонстрираха 

изключителна несигурност в защи-
та и неумение да реализират голо-
вите си положения пред вратите 
на съперниците. В резултат на това 
бяха спечелени само четири точки 
от възможните 15. Огромната амби-
ция на старши треньора Велислав 
Вуцов до момента не беше прехвър-
лена на футболистите, които из-
глеждаха апатични в някои моменти 
от мачовете. Двубоите по време на 
лятната подготовка не предполага-

ха към 
т а к ъ в 
о т ч а й -
в а щ 
с т а р т 

на  шампионата. Още повече, че на 
официалното представяне на съста-
ва на „Славия” за новия сезон беше 
победен и надигран „Интер” (Баку) 
- отбор със сериозен бюджет и ам-
биции, притежаващ доста по-голя-
ма класа от тимове като „Спортист”, 
„Пирин” и „Монтана”. 

Въпросът е кога „белите” ще за-
почнат да демонстрират играта, 
която се видя, че могат да играят в 

срещата с тима от Азербайджан. До 
този момент критиките по адрес на 
целия отбор са напълно заслужени 
и едва ли някой, работещ в клуба ще 
има право да бъде сърдит на каза-
ното за представянето на отбора.

Асен ДАСКАЛОВ

Г-н Вуцов,
проявете 
малко
достойнство

След третата поредна загуба на “Сла-
вия” в А група ръководството на белите 
отново гарантира, че няма да уволни Ве-
лислав Вуцов. Този път обаче етикетът 
във футбола изисква той сам да си пода-
де оставката, защото и най-върлите му 
фенове започнаха да се убеждават, че 
не става за този отбор. А това вече няма 
нищо общо нито с провала му в “Левски”, 
нито с постоянните критики срещу него, 
писани и изговаряни като аксиома от 
различни коментатори през годините. 
Тук става въпрос за това, че Вуцов пад-
на от Стевица Кузмановски – треньора, 

когото наследи на 
“Овча купел”. Три-
умфът на македо-
неца бе пълен, при 
това постигнат с 
футболисти, които 
са далеч от класата 
на белите. 

Когато Кузма-
новски си тръгна 
от “Славия”, Вуцов 
заяви, че вижда в 
отбора много по-
голям потенциал от 
дотогава реализи-
рания. После обър-
на палачинката и 
започна да крити-
кува играчите. 
След това обяви, че 
ръководството му 
е осигурило всичко 
необходимо и раз-
полага с боеспо-
собен тим. Накрая 
дойде стартът на 
сезона и истината 
лъсна със страшна 
сила – белите иг-
раят толкова зле, 
колкото не е било 

никога. Да, оправданията с футболистите 
може и да вървят, но когато срещу  тим 
от нивото на Монтана позволяваш да те 
надиграят толкова елементарно, значи 
нещо е тотално сбъркано. Кузмановс-
ки го обобщи с шест много точни думи: 
“Монтана” играе футбол, “Славия” – не 
баш”. 

Господин Вуцов, проявете достойнство 
и си тръгнете, докато не е станало късно!

Иван ЖИКОВ

Вуцов, май ще накара феновете на “белите” 
да пият по една студена вода...  

„Славия” отново разочарова
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Пътят към титлата не 
е никак лек и започва с 
назначаването на пос-
та треньор на тима на 
легендарния бивш фут-
болист на “белите” Ми-
хаил Мишев. Съставът 
на юношите на “Славия” 
е сплав между младежи 
набор 1961 и войници 
родени предната годи-
на. С истински нюх на 
добър познавач Мишка-
та освобождава някои 
играчи на тима, прив-
лича един-двама нови 
и отборът придобива 
друга физиономия. Лъ-
катушенето в средата на 
класирането до преди 
това вече е забравено и 
пред тима са поставени 
нови, далеч по-високи 
цели. За атмосферата в 
състава споделя един от 
тогавашните футболис-
ти Владимир Тодоров: 
“Бяхме страхотен колек-
тив, кой от кой по-гявол. 
След мачове се скъсвах-
ме от майтапи, като зев-
зек номер едно беше Ге-
орги Божов, сетне дълго-
годишен вицепрезидент 
на “Локомотив” (София). 
В защита му партнираше 
сегашният бос на “чер-

вено-черните” Николай 
Гигов и борецът Атанас 
Бекяров. В средата на 
терена пък блестяха 

Антон Иванов (Бохо) и 
Живко Станчев, а на-
пред бяхме трио с капи-
тана Пепи Гунчев и Коце 
Марчев. Да не пропусна 
и двамата чудесни вра-
тари Марио Калпушков 
и Асен Дойчев.” Самият 
Владимир Тодоров пък 
е най-голямата звезда на 
тима, като по това време 
е неизменен юношески 
национал. И до ден дне-
шен със своите 40 мача 
за тази формация той е 
лидер в ранглистата за 
играч на “Славия”. 

В първия кръг от 
елиминациите “белите” 
лесно се справят с тима 
на “Вихрен” (Сандански), 
рутинна победа с 5:2. 
Следва още по-убедите-
лен успех над състава на 
“Б. Спиров” (Провадия) 
– 4:0. 

Изключително ин-
тересен е развоят на 
четвъртфинала с “Акаде-
мик” (София) на стадион 
“Раковски”. Славистите 
бият трудно с 2:1 пред 
погледите на невероят-
ните за днешните стан-
дарти и за мач от елита 
6 000 зрители! Автор 
първия гол е Владимир 
Тодоров, като той се раз-
писва директно от ъглов 
удар! При второто попа-
дение на Петър Гунчев, 
той засича умело, цент-
риране отново на Тодо-
ров. На полуфиналното 
стъпало чака коравият 
тим на “Дунав” (Русе) в 
редиците, на който са 
петима юношески на-
ционали, начело с две 
години по-младият, но 
многообещаващ талант 
Мирослав Миронов. 
Русенци са фаворити в 
мача на неутрален терен 
в Плевен. Но друг дерт 
има наставникът на “бе-
лите” по време на сре-
щата. Преди началото на 

мача Мишката не може 
да намери медицинския 
картон с прегледа на от-
бора му. При проверка-
та дежурният секретар 
Гочо Русев не установя-
ва нарушения и двубо-
ят може да започне, но 
Мишев трепери цял мач, 

въпреки убедителната 
победа на своите със 7:3. 
След срещата се оказва, 
че за да отчете дейност 
водачът на отбора на 
“Славия” Христо Евти-
мов (Майцата) е дал 
въпросния документ 
още преди началото на 
съдиите! Самият мач 
е истинска лекция на 
нападателния футбол 
на “белия” отбор. Още 
до почивката славис-
тите са неудържими и 
просто помитат своя 
съперник – 4:0. Малко 
след антракта резул-
татът вече е 6:0 за “Сла-
вия”! Успокоени от си-
гурната победа, в края 
столичани, проявяват 
кавалерство към своя 
опонент и срещата за-
вършва по-почетно за 
русенци – 7:3. Четири 
гола за развихрилата 
се този следобед “бяла” 
лавина отбелязва капи-
тана Петър Гунчев, два 
добавя Живко Станчев, 

Шампионската титла, която спечелиха юношите старша възраст 
на “Славия” в края на отминалия сезон е чудесен повод да се върнем назад 
във времето с друг значим успех на “бялата” школа. През 1979 година мла-
дите слависти водени от Михаил Мишев печелят купата и златните 
медали на Петата републиканска спартакиада. Триумфът е подпечатан 
след редица победи и заслужен успех на финала срещу ЦСКА. В следващите 
редове ще ви направим съпричастни към този значим епизод от славис-
тката футболна история. 

отборът на “Славия”-юноши старша възраст шампион на V републиканска спартакиада – 1979 година. от-
ляво надясно: първи ред – клекнали: Николай Гигов, Валентин Ваклинов, Валери Григоров, Георги Любенов, 
Коце Несторов, петър Гунчев - капитан, Владимир Тодоров, Антон Иванов и Живко Станчев. Втори ред 
прави: Богдан Димитров (Бате Данчо) – отговорник от “Славия”, Асен Дойчев, Коце Марчев, полк. Тодор 
Кожухаров, Валери петров, ген. петко Симеонов, Даниел Станимиров, полк. Боян Божилов, Иван Гигов, 
Атанас Бекяров, Марио Калпушков и Михаил Мишев - треньор

30 години от триумфа на "белите"   юноши

радостните играчи на 
“белите” подхвърлят 
възторжено своя трень-
ор. Най-вдясно Николай 
Гигов
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на футболистите 
на ЦСКА и сла-
вистите са но-
вите шампиони! 

След края на мача иг-
рачите на “белите” ли-
куват и подхвърлят във 
въздуха щастливия си 
треньор Мишев. Който 
в типично свой стил за-
явява: “Какво се радвате 
толкова?! Де не сте били 
“Ливърпул” или “Байерн” 
(Мюнхен)! Аз такива от-
борчета като ЦСКА сам 
ги биех навремето.” След 
успеха младите играчи 
на “Славия” са затрупа-

ни от обещания 
от слависткото 
ръководство за 
светло бъдеще 
и доста награ-
ди. Реалността 
обаче е друга, 
споделя я тре-
ньорът Миха-

ил Мишев: “Дадоха на 
момчетата по едно флаг-
че и значка на “Славия”, а 
на мен руски часовник. 
Но по-лошото е друго, 
че пръснаха играчите по 
различни краища на Бъ-
лгария и не ги запазиха 
за “Славия”.”

Колко познато звучи, 
това последното, защо-
то същата съдба, с малки 
изключения, сполетя и 
сегашните “бели” шам-
пиони на България от 
набор 1990...    

Камен ОГНЯНОВ
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а един Владимир Тодо-
ров.

Предстои финалът 
с ЦСКА, който по тради-
ция трябва да е на наци-
оналния стадион “Васил 
Левски”, но на 3 юли 1979 
година, там са насроче-
ни други заключителни 
прояви свързани със 
закриването на Петата 
републиканска спарта-
киада. Затова мачът е 
преместен на терена на 
“Академик” в комплекса 
до студентските общежи-
тия на “4-ти километър”. 
Изборът на Михаил Ми-
шев за титулярен състав 
на в двубоя за титлата е 
следният: Асен Дойчев, 
Николай Гигов, Атанас 
Бекяров, Коце Несторов, 
Иван Гигов, Даниел Ста-
нимиров, Коце Марчев, 
Антон Иванов, Петър 
Гунчев, Владимир Тодо-
ров и Живко Станчев. 
Срещата започва двуос-
тро, прехвърчат и искри. 
Съдията Ахмед Яшаров 
показва още в началото 
два жълти картона на 
“червените” и един за 
“Славия”. Опасностите се 
редят и пред двете вра-
ти, но по-настойчиви са 
славистите. На два пъти, 
след удари на Владимир 
Тодоров и гредите спа-
сяват “армейците” от гол. 
Втората част “белите” 
приемат играта в своя-
та половина и разчитат 
на бързи контраатаки. 
Времето отминава, а 
двете нули се запазват. 
Задават се продълже-
ния. Междувременно 
и двата състава са с по 
десет души, след черве-
ни картони на Иванов 
от “Славия” и Димитров 
от ЦСКА. И точно тогава, 
само пет минути преди 
края на редовното вре-
ме идва “бялата” радост. 
Едно прострелно ниско 
центриране от ляво на 
Даниел Станимиров е 
завършено великолеп-
но от Петър Гунчев и 
топката е в мрежата на 
“червените”! До края 
няма време за реакция 

Чудесният “бял” 
триумф от преди 
три десетилетия е 
поводът да потърсим 
мнението за тога-
вашния тим, а и за ус-
пеха, и на капитана на 
юношеския отбор на 
“Славия” Петър Гунчев: 
“Първото нещо, за кое-
то веднага се сещам е 
приятелството, което 
имаше между всички 
в отбора. И това беше 
голямата заслуга на 
треньора ни. Мишка-
та сплоти колектива 
и ни направи отбор в 
истинския смисъл на 
тази дума. Тренировки-
те ни протичаха с мно-
го настроение, знаете 
неговото чувство за 
хумор е пословично. В 
самите занимания, пък 
винаги ни показваше, 
това което искаше да 
направим. Имаше ни и 
голямо доверие. Няма 
да забравя, как след 
като на предния ден 
бе починал баща му ни 
изпрати на гарата за 
мач във Варна, даде ни 
парите за път и нощув-
ка, и ни пожела успех. 
И заради него бихме 
домакините от “Спар-
так” и му посветихме 
победата. Ключът към 
титлата, освен добри-
те играчи и треньор, 
минава и през добра-
та подготовка. Пре-
ди пролетния дял, а 
есента бяхме доста ко-

лебливи в изявите си, 
направихме много по-
лезен лагер в Сандан-
ски. В самите мачове, 
преди елиминациите 
бихме “Черноморец” 
(Бургас) начело с Де-
лиминков, както и ка-
тегорично най-силния 
отбор на набор 60-61 
“Ботев” (Пловдив). Та 
при "канарчетата" то-
гава играеха футбо-
листите от представи-
телния им тим като: 
Костадин Костадинов, 
Митко Аргиров, Бла-
гой Блангев. Преди 
финала бяхме моти-
вирани да победим. 
На игрището се бяха 
изсипали една кама-
ра генерали от ЦСКА, 
което допълнително 
ни амбицира, все пак 

четирима от нашия 
тим бяхме войници по 
това време. Съставът 
ни беше определено 
по техничният. Мен ме 
пазеше Александър 
Александров, който 
после направи редица 
мачове при “червени-
те” и в мъжкия тим, а 
и доскоро бе треньор 
на “Спортист” (Своге). 
При гола го изпрева-
рих и след хубавия 
пас на Дани Станими-
ров, отбелязах. След 
титлата при юношите 
старша възраст, ни 
пръснаха по провин-
цията. То, тогава да се 
пробие в мъжкия тим 
на “Славия” бе почти 
невъзможно. Те бяха 
състав, който можеше 
да бие всеки. Това го 

разбраха отбори като 
“Фейенорд”, “Хамбур-
гер”, “Спарта” и т.н. Аз 
бях пратен първо в 
Исперих. После играх 
и на други места за да 
се завърна в родно-
то гнездо през 1996 
година като треньор 
в ДЮШ. Поканата да 
работя в школата на 
“Славия” ми отправи 
Симеон Симеонов, 
лека му пръст. Годи-
ните прекарани с де-
цата в “Овча купел” 
бяха чудесно време 
за мен. Един от моите 
възпитаници е и Чав-
дар Янков. Радвам се, 
че и днес се работи с 
успех с подрастващи-
те в “белия” клуб. Дано 
им се дава шанс и при 
мъжете.”

 “Силата ни бе в колектива”Капитанът 
Петър Гунчев:

Със златните медали, отляво надясно: петър Гунчев - капитан, Богдан Ди-
митров (Бате Данчо) – отговорник от “Славия”, Владимир Тодоров, Живко 
Станчев и Михаил Мишев - треньор.

поздравления 
за треньора 
Михаил Мишев 
и за капитана 
на шампионите 
петър Гунчев 
от ген. петко 
Симеонов

30 години от триумфа на "белите"   юноши
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Както всяка година, така и сега през 
септември започват първенствата на 
подрастващите. По традиция вестник 
“Славия” ще ви направи съпричастни 
към изявите на футболните отбори в 
“бялата” школа. Надяваме се през този 
сезон да имаме много поводи за гордост с 
игрите на малките слависти. В измина-
лия шампионат доста от формациите 
оправдаха големите очаквания към тях. 
Най-голяма радост безспорно ни доне-
соха най-големите. Юношите старша 
възраст „А“ (родени 1990г.) спечелиха по 
безапелационен начин титлата, след 
чудесна победа на финала над столич-
ния “Левски”. Навярно си спомняте, че 
през 2008 година, пък се позлатиха деца-
та от набор-93. След всички тези успе-
хи, е напълно логично да очакваме и през 
новия сезон добрата серия на младата 
смяна да продължи. 

Юноши старша възраст „а“ (родени 
1991г.)

I кръг
03 септември 2009 г.
„Славия“ (София) – „Вихрен“ 
(Сандански)    1:0 
ЦСКА (София) – „Миньор“ 
(Перник)    1:2 
„Локомотив“ (София) – „Септември“ 
(София)     3:3 
„Пирин 2001“ (Благоевград) – „Пирин“ 
(Благоевград)    1:0 
„Миньор 1919“ (Перник) – „Чавдар“ 
(Етрополе)    1:0 
„Академик“ (София) – „Левски“ (София) 
             0:6
II кръг
10 септември 2009 г.
„Вихрен“ - „Левски“ 2:2
„Чавдар“ - „Академик“ 9:2
„Пирин“ - Миньор 1919“ отл.
„Септември“ - „Пирин 2001“ 2:1
„Миньор“ - „Локомотив“ 1:4
„Славия“ - ЦСКА  0:2

Класиране:
1.„Левски“   2 1 1 0 8-2  4
2. „Локо“ (Сф) 2 1 1 0 7-4  4
3. „Септ.“  2 1 1 0 5-4  4
4. „Чавдар“  2 1 0 1 9-3  3
5. ЦСКА   2 1 0 1 3-2  3
6. „Мин. 1919“ 2 1 0 1 1-0  3
7. „Пирин 2001“ 2 1 0 1 2-2  3
8. „Славия“  2 1 0 1 1-2  3
9. „Миньор“  2 1 0 1 3-5  3
10. „Вихрен“  2 0 1 1 2-3  1
11. „Пирин“  2 0 0 1 0-1  0
12. „Академик“ 2 0 0 2 2-15 0

програмата на „Славия” до края на 
есенния дял: 

III кръг, 17 септември 2009 г., 17,00 ч.
„Локомотив” – „Славия”

IV кръг, 24 септември 2009 г., 17,00 ч.
„Славия” – „Пирин 2001”

V кръг, 01 октомври 2009 г., 16,00 ч.
„Миньор 1919” – „Славия”

VI кръг, 08 октомври 2009 г., 16,00 ч.
„Славия” – „Академик”

VII кръг, 15 октомври 2009 г., 16,00 ч.
„Левски” – „Славия”

VIII кръг, 22 октомври 2009 г., 16,00 ч.
„Славия” – „Чавдар”

IX кръг, 29 октомври 2009 г., 16,00 ч.
„Пирин” – „Славия”

X кръг, 05 ноември 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Септември”

XI кръг, 12 ноември, 2009 г., 14,00 ч.
„Миньор” – „Славия”

Заб.: Всички срещи се играят в 
четвъртък.

Юноши старша възраст „Б“ (родени 
1992 г.)

I кръг
06 септември 2009 г.
„Септември” – „Академик” 6:1
„Локомотив – 101” – „Железница” 2:2
„Обеля” – „Нови Искър 2005” 4:1
„Нови Искър” – „Костинброд” 4:0
„Славия” – „Левски – Раковски” 2:0
„Витоша” – ЦСКА отл.
„Левски” – „Биопрограма” 20:0
почива – „Ботев – 57”
II кръг
13 септември 2009 г.
ЦСКА – „Левски”   1:2
„Левски – Раковски” – „Витоша” 1:0
„Костинброд” – „Славия”  0:5
„Н. Искър 2005” – „Нови Искър” 1:3

„Железница” – „Обеля”  3:0
„Академик” – „Локомотив – 101” 0:2
„Ботев – 57” – „Септември” 2:2

Програмата на „Славия” до края на 
есенния дял: 

III кръг, 20 септември 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Нови Искър 2005”

IV кръг, 27 септември 2009 г., 14,00 ч.
„Железница” – „Славия”

V кръг, 04 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Академик”

VI кръг, 08 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Ботев – 57”

VII кръг, 11 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Септември”

VIII кръг 15 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Локомотив – 101” – „Славия”

IX кръг, 18 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Обеля”

X кръг, 22 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Нови Искър” – „Славия”

XI кръг, 25 октомври 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – почива

XII кръг, 01 ноември 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Витоша”

XIII кръг, 08 ноември 2009 г., 14,00 ч.
„Левски” – „Славия”

XIV кръг, 12 ноември 2009 г., 14,00 ч.
„Славия” – „Биопрограма”

XV кръг, 15 ноември 2009 г., 14,00 ч.
ЦСКА – „Славия”

Юноши младша възраст „а” (родени 
1993 г.)

I кръг
05 септември 2009 г.
„Левски – Раковски” – „Мировяне”   отл.
„Локомотив – 101” – „Елит” 3:1
„Витоша” – „Академик”  0:3

II кръг
12 септември 2009 г.
„Елит” – „Витоша”  3:0
„Ботев – 57” – „Септември” 3:3
„Мировяне” – „Подуяне”  2:3

Юноши младша възраст „Б” (родени 
1994 г.)

I кръг
06 септември 2009 г.
„Локомотив – 101” – „Локомотив” 0:17
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„Чавдар” – „Академик”  9:0
„Обеля” – „Костинброд”  3:3
„Славия” – „Левски – Раковски” 1:0
„Витоша” – ЦСКА   0:0
„Левски” – „Кремиковци”  0:0

II кръг
13 септември 2009 г.
„Костинброд” – „Славия”  1:4

Заб.: Протоколите от останалите 
срещи от II кръг бяха обработени след 
редакционното приключване на броя.

програмата на „Славия” до края на 
есенния дял: 

III кръг, 20 септември 2009 г., 09,30 ч.
„Славия” – „Академик”

IV кръг, 27 септември 2009 г., 09,30 ч.
„Локомотив” – „Славия”

V кръг, 04 октомври 2009 г.
„Славия” - почива

VI кръг, 08 октомври 2009 г., 09,30 ч.
„Славия” – „Ботев – 57”
 
VII кръг, 11 октомври 2009 г., 09,30 ч.
„Славия” – „Септември”

VIII кръг, 11 октомври 2009 г., 09,30 ч.
„Локомотив – 101” – „Славия”

IX кръг, 22 октомври 2009 г., 09,30 ч.
„Славия” – „Чавдар”

X кръг, 25 октомври 2009 г., 09,30 ч.
„Обеля” – „Славия”

XI кръг, 01 ноември 2009 г., 
„Славия” - почива

XII кръг, 05 ноември 2009 г, 09,30 ч.
„Славия” – „Витоша”

XIII кръг, 08 ноември 2009 г., 09,30 ч.
„Славия” – „Левски”

XIV кръг, 12 ноември 2009 г., 09,30 ч.
„Славия” – „Кремиковци”

XV кръг, 15 ноември 2009 г., 09,30 ч.
ЦСКА – „Славия”

Деца „а” (родени 1995 г.)

I кръг
05 септември 2009 г.
„Септември” – „Вихър”  отл.
„Левски – Раковски” – ЦСКА отл.
„Левски” – „Чавдар”  8:0
„Нови Искър” – „Локомотив” 0:14
„Славия” – „Елит”   11:0
„Витоша” – „Академик”  0:8

II кръг

12 септември 2009 г.
„Елит” – „Витоша”  3:0
„Локомотив” – „Славия”  0:5
„Левски” – „Нови Искър”  15:0
ЦСКА – „Чавдар”   3:0
„Вихър” – „Левски – Раковски” 0:5

Програмата на „Славия” до края на 
есенния дял: 

III кръг, 19 септември 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Левски”

IV кръг, 26 септември 2009 г., 11,00 ч.
ЦСКА – „Славия”

V кръг, 03 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Вихър”

VI кръг, 07 октомври 2009 г., 13,00 ч.
„Ботев – 57” – „Славия”

VII кръг, 10 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Септември”

VIII кръг, 14 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Левски – Раковски” – „Славия”

IX кръг, 17 октомври 2009 г., 9,30 ч.
„Славия” – „Чавдар”

X кръг, 21 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Нови Искър” – „Славия”

XI кръг, 24 октомври 2009 г., 
„Славия” - почива

XII кръг, 31 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Витоша”

XIII кръг, 07 ноември, 2009 г., 11,00 
ч.
„Акдемик” – „Славия”

Деца „Б” (родени 1996 г.)

I кръг

06 септември 2009 г.
„Лъвчета” – „Интер” 5:1
„Септември” – „Елит” 0:0
„Локо– 101” – „Локо” 0:6
„Чавдар” – „Академик” 14:0
„Люлин” – „Костинброд”  1:8
„Славия” – „Левски – Раковски” 3:1
„Урвич” – ЦСКА   0:0
„Левски” – „Кремиковци”  0:0

II кръг
13 септември 2009 г.
„Костинброд” – „Славия”  2:6

Заб.: Протоколите от останалите 
срещи от II кръг бяха обработени след 
редакционното приключване на броя.

програмата на „Славия” до края на 
есенния дял:

III кръг, 20 септември 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Академик”

IV кръг, 27 септември 2009 г., 11,00 ч.
„Локомотив” – „Славия”

V кръг, 04 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” - „Елит”

VI кръг, 08 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Лъвчета”

VII кръг, 11 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Септември”

VIII кръг, 18 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Локомотив – 101” – „Славия”

IX кръг, 22 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Чавдар”

X кръг, 25 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Люлин” – „Славия”

XI кръг, 01 ноември 2009 г., 11.00 ч.
„Славия” – „Интер”

XII кръг, 05 октомври 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Урвич”

XIII кръг, 08 ноември 2009 г., 11,00 ч.
„Славия” – „Левски”

XIV кръг, 12 ноември 2009 г., 11,00 ч.
„Славия”–„Кремиковци” 

XV кръг, 15 ноември 2009 г., 11,00 ч.
ЦСКА – „Славия”

Младата смяна 13
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През миналия сезон славистите 
ликуваха с титлата при юношите 
старша възраст, дано и през новия те 
повторят упражнението  
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Бившият централен 
нападател на „Славия“ 
Мартин Кушев изигра 
страхотен мач за „Амкар“ 
(Перм) срещу англий-
ския „Фулъм“, но тимът 
му отпадна от надпрева-
рата с общ резултат 2:3. 
В Лондон англичаните 
се наложиха с 3:1, но в 
Перм Кушев и компания 
тотално надиграха про-
тивника си. Домакините 
бяха пълни господари 
на терена през целия 
мач, но успяха да стигнат 
до гол едва в 89-ата ми-
нута и за краен успях не 
остана време. Капитанът 
на тима Кушев успя да 
засече с глава центрира-
не отдясно и след като 
топката се отклони в гор-
ната греда, влезе в мре-
жата на Шварцер. След 
двубоя троянецът заяви, 
че победата над “Фулъм” 
с 1:0 е най-тъжната в ця-
лата му кариера: „Мисля, 
че всеки, който е гледал 
мача е видял, че контро-
лирахме събитията на 
терена. Нашият отбор 
създаде много голови 
положения. Но се вижда 
и това, че не ни достигна 
опит, за да ги реализи-
раме и да продължим 
напред. Победата над 
англичаните си е победа, 
но за мен това е най-тъж-
ният успех в кариерата 
ми. Благодаря и на на-
шите фенове, че създа-
доха такава прекрасна 
атмосфера на стадиона. 
Съвсем малко не ни до-
стигна, за да продължим 
напред“, коментира Мар-
тин Кушев. 

Иначе в руското 
първенство „Амкар“ се 
представя на приливи и 
отливи, а Кушев отново 
демонстрира реали-
заторските си умения 
срещу гранда „Зенит“. 
Домакините започнаха 
устремно и още в 3-ата 
минута Жеан Карлос 
центрира към Мартин 
Кушев в наказателното 
поле на „Зенит“ и българ-
ският нападател с мощен 
удар изпрати топката 
в мрежата - 1:0. Тимът 

от Перм продължи да 
атакува и в 9-ата минута 
Малафеев спаси удар на 
Жиляев, но пет по-късно 
стражът на гостите бе 
безпомощен. Кушев над-
скочи всички след из-
пълнение на ъглов удар 
и отбеляза втория си гол 

в мача. Гостите обаче с 
четири безответни попа-
дения стигнаха до пълен 
обрат. 

Другият „бял“ люби-
мец в Русия – Благой 
Георгиев, също изигра 
силни мачове за „Терек“. 
Юношата на “Славия” по-
лучи най-висока оценка 
от своите при загубата с 
1:2 от ФК Москва в Гроз-
ни в мач от 16-ия кръг 
на руското футболно 
първенство. Георгиев 
игра цял мач и асистира 
за попадението на Лахи-
ялов  за победата с 1:0 
срещу „Динамо“ (Моск-
ва). Благо Георгиев игра 
на високо ниво през ця-
лата среща. 

Впоследствие люби-
мецът на „бялата“ агитка 
влезе в остър конфликт 
с треньора си Вячеслав 
Грозни, като в осно-
вата на скандала бяха 
религиозни причини. 
Звездата на руския тим 
в продължение на две 
седмици отказвал да яде 
месо и блажно заради 
Богородични пости. Това 
предизвикало недовол-

ството на Грозни, който 
решил, че заради пости-
те Благо не може да бъде 
пълноценен на терена. 
След отказа на Георгиев 
да прекрати постенето 
Грозни го извади от ти-
тулярния състав за мача 
със „Спартак“ (Москва), 

завършил 3:2 за гостите 
от столицата. През вто-
рото полувреме лично 
президентът Рамзан 
Кадиров наредил Благо 
да бъде пуснат в игра и 
именно след влизането 
на родния халф „Терек“ 
се вдигна на щурм и 
беше близо до сензаци-
онен обрат от 0:3. 

Екскапитанът на “Сла-
вия” облече и национал-
ната фланелка за мача 
срещу Италия (0:2) и за 
малкото време, което бе 
на терена, направо раз-
винти защитата на ита-
лианците, а негов удар от 
фаул мина на сантиметри 
от лявата греда на Буфон.  
В Бундеслигата Димитър 
Ранггелов облече екипа 
на бившия еврошампи-
он „Борусия“ (Дортмунд) 
и дебютира с 11 мину-
ти игра за своя тим при 
съкрушителната загуба с 
1:4 като гост на „Хамбур-
гер“. Българинът се появи 
в края на мача, като дори 
успя да отбележи, но 
голът му бе отменен за-
ради засада на Сахин. „Яд 
ме е, защото това беше 

официалният ми дебют 
за „Борусия“, а ми отме-
ниха чист гол. Главният и 
страничните рефери за-
четоха попадението, но 
вратарят на домакините 
отиде да се разправя, 
защото мой съотборник 
му бил попречил да реа-

гира. Нямаше 
никакъв шанс 
да спаси уда-
ра, дори пред 
него да няма-
ше никой. В 
крайна смет-
ка отмениха 
гола. Такова 
нещо за пър-
ви път ми се 
случва”, спо-
дели голмай-
сторът. Ранге-
лов добави, 
че не може 
да се движи 
спокойно по 
улиците на 
Дортмунд, за-
щото фенове 

го дебнат зад 
всеки ъгъл. Разходките 
на българския нацио-
нал са съпроводени с 
търпеливо раздаване на 
автографи и позиране 
за снимки. „Тук привър-
жениците са много и са 
фанатизирани. Хубаво 
е, когато човек се чувс-

тва уважаван и обичан”, 
сподели юношата на 
„Славия“. Рангелов отма-
ря в уютна къща с хубав 
двор в покрайнините 
на Дортмунд. „Тук е спо-
койно. С приятелката ми 
почти всеки ден си пра-
вим барбекю - похвали 

се нападателят, който 
изпитва лека носталгия 
към Котбус.- От „Енерги“ 
имам много хубави спо-
мени. Не всичко беше 
отрицателно. Разбирах 
се много добре с хората, 
а и със Станислав Анге-
лов съм добър приятел“. 
За съжаление след доб-
рата подготовка, която 
Митко направи с екипа 
на „жълто-черните“, след 
старта на сезона той ряд-
ко получава шанс за изя-
ва от Юрген Клоп. При 
равенството 1:1 у дома 
с „Щутгарт“ в мач от тре-
тия кръг на Бундеслигата 
Димитър Рангелов влезе 
в 65-ата минута и раздви-
жи играта на вестфалци-
те. Негов мощен пробив 
бе спряно с груб фаул 
на Гебхарт, придружен 
с жълт картон. В 83-ата 
минута българинът стре-
ля по прекрасен начин 
с глава, но топката кац-
на на напречната греда. 
Рангелов дебютира като 
титуляр за „Борусия“ при 
загубата от „Байерн“ с 1:5 
в среща от петия кръг, и 
показа много желание, 
но имаше малко шансо-
ве за гол до 61-вата ми-
нута, когато бе заменен. 

Митко бе и след стар-
товите единайсет в мачо-

вете на национа-
лите срещу Черна 
Гора и Италия, но 
не успя да се раз-
пише. 

Бившият халф 
на „Славия“ Чав-
дар Янков също 
смени клуба си 
през лятото и пре-
мина от „Хановер“ 
във втородивизи-
онния „Дуисбург“. 
Янков дебютира 
с 85 минути игра 
при победата на 
„зебрите“ с 2:1 

над „Рот-Вайс Ерфурт“ в 
среща от първия кръг 
на Купата на Германия. 
Янков се наложи в ти-
тулярната единадесе-
торка на тима си, който 
ще се бори за връщане 
в Бундеслигата.

Кушев с „тъжен“ гол срещу „Фулъм“, 
Рангелов се бори за титуляр в „Борусия“ 

Мартин Кушев ликува след гола си донесъл победата на неговия тим 
„Амкар“ над “Фулъм” за Лига Европа

още с пристигането си в Дортмунд 
Димитър рангелов стана любимец 
на феновете на “Борусия”
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вероятно малко 
любители на 
футбола и въоб-

ще на спорта знаят, че 
“Славия” (Ново село) е съз-
дадена в далечната 1928 
година. От тогава до 
днес, вече над 80 години в 
този видински регион хо-
рата живеят с любовта 
към “Славия” и развиват 
много активна физкул-
турна дейност. Когато 
много други съвременни 
елитни спортни клубо-
ве, още не са съществу-
вали, като “армейския” 
клуб от столицата, на-
пример, то в Ново село 
е кипял усилен спортен 
живот.

За приятелите на фут-
бола и на софийската “Сла-
вия” ще бъде интересно 
да отбележат годината на 
учредяването на ново-
селската побратима. През 
1928 година “белият” клуб 
от София става Държавен 
първенец и в последвалите 
години е неоспорим хеге-
мон на родния футболен 
небосклон, чак до устано-
вяването на новия поли-
тически режим в България 
през 1994 година. 

Приели името и идеали-
те на “Славия” спортистите 
от видинското Ново село 
започват да развиват ре-
дица спортове, сред които: 
футбол, баскетбол, борба, 
гребане и създават кадри, 
и за националните отбори. 
Но все пак “Цар футбол” е на 
особена почит в този реги-
он, а и успехите в миналото 
не са никак малки. “Славия” 
(Ново село) става републи-
кански селски първенец 
през 1954 година. Своя 
успешен финал “белите” от 
Ново село играят на На-
ционалния стадион “Васил 
Левски”, където сломяват с 
2:0 тима на село Бобошево. 
Силният състав на славис-
тите, доказва класата си и 
две лета по късно, когато 
взима бронзовите медали. 
В последвалите години 
успехи също не липсват. 
Редно е 

да се отбележи 
и участието 

във втория футболен еше-
лон на страната Северната 
“Б” група. “Славия” (Ново 
село) играе успешно два 

сезона, но административ-
но, след решение на род-
ната футболна федерация 
за създаване на единна 
“Б” група, тимът завършил 
девети, е изпратен в по-
долната дивизия. По същия 
начин, властимащите про-
цедират и с голямата “Сла-
вия” през 1950 година. То-
гава столичния тим е вице-
шампион, но е разделен на 
две “Строител” и “Ударник”, 
като вторите са принудени 
да играят един сезон в “Б” 
група.

Когато говорим за ко-
рените на “Славия” (Ново 
село) не можем да про-
пуснем една бележита 
личност. Тук е моментът да 
припомним, на славистите 
от София и Ново село, как-
то и на славистките групи 
привърженици от Перник 
до Поморие, и от Гоце Де-
лчев до Силистра за единс-
твения жив от създателите 
на “Славия” (Ново село) 
Димитър Котърцаров. За-
служилият деятел на физ-
културата е дългогодишен 
председател на клуба, по-
рано капитан на футболния 
отбор, носител на всички 
медали и отличия на “Сла-
вия” (София). Без него “бе-
лият” тим от Ново село не 
би постигнал успехите си в 
миналото.

Днес, в съвременния 
нов икономически и по-
литически живот, логично 
изниква въпросът: накъде 

в спорта? А отговорът идва 
от само себе си: по пътя на 
съществуващите традиции 
и успехи на нашата любима 
“Славия”. Затова кметът на 
нова съвременна община 
Ново село инж. Георги Сто-
енелов успява да намери 
средства да организира и 
проведе, съвместно с мес-
тния ФК “Славия”, чудесен 
спортен празник за хората 
от региона. През месец май 
събитието прикова погле-
дите на

 
над 200 възторжени 
приятели 

на спорта, не само от Ново 
село, но и от останалите 
села от едноименната об-
щина: Флорентин, Ясен, 
Неговановци и Винарово. 
Празникът включваше 
спортни прояви в чети-
ри дисциплини: футбол 
на малки врати за жени и 
мъже, скок на място, отно-
во за мъже и жени, крос и 
изключително атрактив-
ното теглене на въже. Про-
явата бе открита от кмета 
славист г-н Стоенелов, като 
приветствени думи към 
участващите отправят и 
изпълнителния директор 
на ФК “Славия” (Ново село) 
Емануил Луков, и главният 
организатор на проявата 
Методи Савов, наставник 
на юношеския отбор на 
славистите от Ново село.

Най-масов и атракти-

вен бе футболния турнир 
за мъже. Там участие взе-
ха осем отбора, четири 
от страна на домакините 
и по един от останалите 
села. Победител тук стана 
съставът от с. Ясен, следван 
на почетната стълбичка 
от два тима от Ново село. 
Голмайстор на турнира с 5 
гола стана Станислав Цве-
танов от юношеския тим на 
“Славия” (Ново село). Мно-
го добре се представиха 
и неговите колеги: Петьо 
Русинов, Мариан Олегов и 
Николай Неков.

При дамите участваха 
два тима, като домакини-
те от “Славия” (Ново село) 
победиха колежките си от 
общинска администрация 
с 2:0, след чудесна игра на 
капитанката Любка Ивано-
ва.  

В индивидуалните над-
превари почти всички 
първи места останаха за 
представителите на с. Фло-

рентин, а комплексен побе-
дител станаха състезатели-
те на Ново село. Съдии на 
турнира бяха, освен споме-
натия Методи Савов, трень-
орът на мъжкия футболен 
тим на местната “Славия” 
Огнян Маринов (голмайс-
тор за всички времена на 
“Бдин”) и Павел Маринов.

Празникът бе закрит от 
областния председател на 
БФС Иво Марков и бившия 
ръководител на “Славия” 
(Ново село) Пенко Кири-
лов.

Този хубав спортен 
празник на слависта в Ново 
село, не би бил възможен 
без съдействието на мест-
ните спонсори: Пенко Ляев 
(бивш голмайстор на “Сли-
вен”), Георги Найденов, 
фирма “Бен-Хън”, Валери 
Маринов, Богдан Пасков, 
Пламен Илиев, Валери Пас-
ков, всички бивши спор-
тисти и фактори в елитния 
новоселски спорт.

Новото начало е поста-
вено и съм сигурен, че от 
вече създадените кадри 
във футбола и спорта, ще 
излязат новите Шами или 
Мишев, както е сегашният 
младежки национал Лъ-
чезар Балтанов, или пък 
наследнички на баскет-
болистката от “Миньор” в 
близкото минало Туцова 
или последователи на бо-
реца Мишо Борисов, брон-
зов медалист от олимпиа-
дата в Хелзинки през 1952 
година.

И, ако чуете какво бъ-
деще чертаят славистите 
в Ново село за любимия 
“бял” отбор бъдете сигур-
ни, че ще се върне и вашия 
оптимизъм!

Само “Славия” (София), 
само “Славия” (Ново село), 
само “Славия” (Чикаго)!  

Софрони ИВАНОВ
Дългогодишен деятел 

на   “Славия” 

Традиции 15

отборът “Славия” (Ново село) завършил на шесто място във Видинската “А” 
окръжна група за сезон 2008/09 година   

ФК “Славия” (Ново 
село) възражда 
спорта в общината
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Баскетболът е сред 
любимите спортове на 
славистите. Успехите 
в женското направле-
ние в годините превър-
наха тима на “Славия” в 
неоспорим хегемон у нас 
и в значим фактор в Ев-
ропа. В последно време 
“белият” клуб изпитва 
сериозни финансови за-
труднения, а със зада-
чата да му помагат са 
се заели двама известни 
слависти Васил Йотов 
и Илиян Петров. Пър-
вият е и президент на 
баскетбола в “Славия”. 
Поводът да разгова-
ряме с него е предсто-
ящия старт на сезона 
при дамите. Но разбира 
се, няма да подминем и 
други теми свързани, не 
само с бъдещето на “бе-
лия” баскетбол, но и за 
спорта като цяло.  

- Г-н Йотов каква е си-
туацията в Бк “Славия” 
преди началото на но-
вия сезон?

- Начело на женския 
тим и през тази година 
ще бъде Надка Голчева. 
Тя доказа с дългогодиш-
ната си работа в клуба, че 
заслужава да й се гласува 
доверие. Мъжки отбор 
няма да има по финан-
сови съображения. До-
сегашният наставник на 
тима Кирил Куков става 
главен методист в клуба 
и ще помага в работата на 
треньорите в школата.  

- при жените сте по-
дали заявка за участие 
в елитната група...

- Да и тук става голямо-
то недоразумение, според 
мен породено от страна 
на федерацията. Не може, 
когато осем тима дават 
своите документи за учас-
тие от БФБ в последния 
момент да променят рег-
ламента и да сформират 
елитна дивизия от шест 
тима?! Първите четири от 
предната година участват 
там по право, а за остана-
лите две места се въвеж-
дат квалификации. Това 
решение е взето в “два-
найсет без десет”, както се 
казва. Не е нормално да 
се променят правилата в 
последния момент. Ако 
“Славия” не се класира в 
елита, за какъв смисъл 
да участваме във втория 
ешелон?! Като и там раз-
ходите за наем на зала са 

едни и същи.
- Споменахте финан-

совите проблеми свър-
зани със залата каква е 
ситуацията тази годи-
на?

- Ами ситуацията е 
следната, за една трени-
ровка от час и половина 
ни искат наем, в която и 
да е столична зала от 105 
лева. За мачове сумата 
пък е двойна, като тук не 
влизат съдийските такси 
и охраната. За нормален 
тренировъчен процес по-
някога се налага и двура-
зови тренировки на ден, 
което прави една сума от 
порядъка на 1000 лева 
на седмица. Ами хайде 
да сметнем, в една със-
тезателна година има 30 
седмици и какво излиза 
само за това разходно 
перо отиват 30 000 лева. 
Навсякъде общините по-
магат и в Русе, и в Стара 
Загора, и в Перник клубо-
ве тренират, и играят без-
платно в залите си. Дори 
в Бургас при наличието 
на гиганта “ЛукОйл”. Да 
не говорим за Монтана, 
където има подсигурено 
и солидно финансиране 
на самия отбор, и не само 
там. А при нас, пълна лип-
са на заинтересованост 
от страна на Столична об-
щина. Не трябва да забра-
вяме, че от години само 
“Славия” представлява 
София в женския баскет-
болен елит. Тук не броя 
участието от време на 

време и на държавно фи-
нансираният студентски 
тим на НСА. Лошото е, че 
няма и никакъв спонсор-
ски интерес към женския 
баскетбол. Затова продъ-
лжаваме само ние с Или-
ян Петров да помагаме, 
разбира се и ОСК “Славия” 
в лицето на председателя 
Владимир Симеонов.    

- Смятате ли, че тази 
ситуация ще се проме-
ни?

- Надявам се, защото 
ситуацията в родния бас-
кетбол е стигнала дъното. 
Пак опираме по познати-
те теми за базите и тотал-
ното оттегляне на държа-

вата от спорта. Прав е на-
ционалния селекционер 
при дамите Хосе Мария 
Бусета да се чуди как да 
сглоби боеспособен тим 
след като самият той за-
явява с почуда как има 
възрастови групи, които 
имат всичко на всичко 
50 състезателки в цялата 
страна?! 

- в този ред на мис-
ли каква е ситуацията в 
школата на “Славия”?

- Моята основна ам-
биция е да се създадат 
формации във всички 
възрастови групи и при 
момчетата, и при моми-
четата. Ето сега назначих 
на работа като треньори 
на подрастващите двама 
млади наши баскетболис-
ти от разпуснатия вече 
мъжки тим. Искам да се 
формират състезатели от 
“бялата” школа минали 
през всички възрастови 
групи и тогава да съз-
дадем, и мъжки тим, а и 
женският ще е попълнен 
от собствени кадри. А ка-
ква е ситуацията сега най-
добрите състезателки у 
нас са на по 36-37 години, 
защото всички що годе 
добри млади баскетбо-
листки отиват в чужбина. 
Но лошото е, че там не се 
развиват. Попадат в ниско 
разредни тимове съчета-
ват работа, учене и спорт. 

Тренират по три пъти на 
седмица и спират разви-
тието си...

- С какъв състав ще 
излезе “белият” женски 
тим в квалификациите 
за елита?

- От предишния ни от-
бор останаха само Тонка 
Тенчева и Стефка Нико-
лова, ако не си намери 
отбор в чужбина. Много 
съм разочарован от на-
пускането на гарда Ренета 
Дикова. Тя е в “Славия” от 
доста години и се бяхме 
договорили да подпише 
нов договор, но в послед-
ния момент се отметна и 
отиде в Перник. Водих 
разговори с Агнеса Дой-
чинова да се завърне в 
“Славия”, но тя предпо-
чете да подпише с “Мон-
тана” заради по-добри-
те финансови условия. 
Преотстъпихме Лиляна 
Илиева в тим от Фло-
ренция, а се връща от-
ново при нас Ана Стой-
кова. Останалите със-
тезателки ще бъдат от 
отбора девойки старша 
възраст. Знаете този тим 
в последния сезон стана 
шампион при кадетките. 
Надявам се с тези млади 
и талантливи баскет-
болистки да спечелим 
квота за елитната лига, 
където винаги е било 
мястото на “Славия”. 

Баскетбол16

В началото на ок-
томври четири от-
бора ще спорят за 
две места, които ще 
попълнят новосфор-
мираната баскетбол-
на лига при жените. 
Тя ще бъде от шест 
тима, а засега сигур-
ни участници в нея 
са шампионите за 
последните две годи-
ни “Лукойл Нефтохи-
мик” (Бургас) и “Дунав 
Еконт Експрес” (Русе), 
настоящият носител 
на купата на България 

“Монтана 2003” и чет-
въртият в последния 
шампионат “Берое 
07” (Стара Загора). От-
борите, участници на 
баража от 9 до 11 ок-
томври, освен “Сла-
вия” са НСА, “Тони 7” 
(Сливен) и “Миньор” 
(Перник). За Нацио-
налната Баскетболна 
Лига се класират от-
борите, заели първи-
те две места в край-
ното класиране от ба-
ража. Останалите два 
отбора ще участват в 

по-долната, така на-
речена “А” група при 
жените. Проявата е в 
София, като все още 
не е уточнена залата. 
Бараж за влизане 
в женската Нацио-
нална Баскетболна 
Лига 
Сезон 2009/2010
първи кръг, 9 октомври  
НСА – “Тони 7” 
”Славия” – “Миньор” 
втори кръг, 10 октомври  
”Миньор” – НСА 
”Тони 7” – “Славия”  
трети кръг, 11 октомври  
НСА – “Славия” 
”Миньор” – “Тони 7”

Славистките играят 
бараж за влизане в нБл

"Родният баскетбол
е стигнал дъното”

Васил 
Йотов: 

Спомените от шампионската титла на “белите” 
баскетболистки през 2004 година са пресни и Васил 
Йотов (в средата с купата) е амбициран в близко бъ-
деще да ce върне старата слава на “Славия” 
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Мъжкият хокеен от-
бор на „Славия” за поре-
ден път ще вземе участие 
в турнира за Континен-
талната купа. Въпреки, 
че в последните години 
броят на участващите 
отбори в тази надпре-
вара намаля, „белите” си 
остават един от най-пос-
тоянните участници. Те 
са българският предста-
вител с най-много мачо-
ве (виж статистиката).

Първият двубой на 
„Славия” от програма-
та в турската столица е 
срещу „Полис Академи-
ши”. Това ще бъде среща 

под номер 30 за „белите 
вълци” в надпреварата. 
Съперникът е познат от 
2005 г., когато нашите 
хокеисти загубиха не-
лепо, след като имаха 
преднина от един гол 
преди края на послед-
ната част. Тогава умора 
и наивност доведоха 
до три гола във вратата, 
които се оказаха фатал-
ни за крайния изход на 
двубоя.

Турският шампион 
от столицата не стигна 
лесно до титлата си през 
настоящия сезон. „Поли-
цаите” останаха на второ 
място през редовния се-
зон (2008/2009) в турска-
та Суперлига, съставена 
от шест отбора. Активът 

на „Полис Академиши” 
бе 8 победи и 2 загуби. 
В плейофната фаза на 
шампионата столичани 
надиграха „Башкент” и 
в двата мача съответно 
с 6:2 като гости и с 14:2 
при домакинството си. 
На финала за титлата 
„Полис Академиши” се 
изправи срещу водача 
от редовния сезон „Код-
жаели”. И двете срещи 
завършиха с успех за 
„полицаите”, съответно с 

11:6 и 11:3.
Вторият съперник на 

„Славия” е испанският 
„Барселона”. Интересно 
е, че хокейният клуб е 
част от футбола и поради 
тази причина официал-
но носи името ФК „Бар-
селона”. Испанците при-
ключиха редовния се-
зон като лидери с актив 
от 34 точки, събрани от 
11 победи и 1 загуба. Ос-
новният им съперник за 
титлата бе подгласникът 
„Пигсерда”. Двата отбора 
се срещнаха на финала 
като каталунците над-
деляха след две победи 
- драматично 6:5 като 
гости и категорично 5:2 
у дома. Украинецът Да-

нило Дидковски от „Бар-
са” стана голмайстор на 
испанския шампионат 
с 52 точки (19 гола и 33 
асистенции). В челната 
петица сред  голмайсто-
рите са още двама него-
ви съотборник - шведът 
Йонас Норберг (24 гола 
и 20 асистенции) и испа-
нецът Пабло Муньос (28 
гола и 14 асистенции). 
Норберг обаче напусна 
отбора през лятната па-
уза. Титлата е под номер 

три в клубната витрина 
на „Барселона” след ус-
пехите през 1997 и 2002 
г. Испанците са главният 
фаворит за първото мяс-
то на турнира в Анкара. 
По-интересните фигури 
в състава им са вратарят 
Андерс Алкайн (нацио-
нал), нападателите Хуан 
и Пабло Муньос, украи-
нецът Данило Дидков-
ски и шведът Джони 
Бьорклунд.

Последният съпер-
ник на „Славия” в Анкара 
е израелският първенец 
„Херцеля Петах”. Този от-
бор зае първото място 
след редовния сезон на 
местната лига (съставе-
на от 8 отбора). „Херце-

ля” записа 6 победи и 
една загуба след про-
дължения. Основният 
съперник за титлата „Ма-
алот” трябваше да при-
знае превъзходството 
на „Херцеля” във финал-
ната среща, отстъпвайки 
с 1:6 (1:1, 0:1, 0:4). Основ-
ни фигури за победата, 
осигурила златото бяха 
реализиралите по два 
гола Марк Лебедев и 
Иван Маклаков, както и 
Артьом Коротин, който 

стана най-полезен играч 
на шампионата.

Първенецът от гру-
пата на „Славия” ще про-
дължи участието си в 
следващия кръг на тур-
нира. Там вече са поста-
вените отбори на „Хага” 
(Холандия), „Уйпещ” (Ун-
гария) и домакина „Мер-
курея-Чук” (Румъния), ко-
ито от 23 до 25 октомври 
на румънска земя тряб-
ва да излъчат участника 
за следващите етапи на 
надпреварата.
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Сезон 2009/2010
континентална купа, група „а”
I кръг, анкара (турция)

25.09.2009 г. (петък)
16:00 ч. ФК „Барселона” 
(Исп) - „Херцеля Петах” (Изр)
19:30 ч. „Полис Академи-
ши” (Тур) - „Славия” (Бъл)

26.09.2009 г. (събота)
13:30 ч. „Херцеля Петах” - 
„Полис Академиши”
18:00 ч. „Славия” - ФК „Бар-
селона”

27.09.2009 г. (неделя)
14:30 ч. „Славия” - „Херцеля 
Петах”
18:00 ч. „Полис Академи-
ши” - ФК „Барселона”

СТАТИСТИКА
„Славия” в турнира за Конти-
ненталната купа 1997 - 2008 г.

1997 г., Меркурея-чук (рум)
„Славия” - „Йерусалим Лайонс” 
(Изр) 3:5
„Славия” - „Анкара ББ” (Тур) 
12:0
„Меркурея-Чук” (Рум) - „Сла-
вия” 4:1

1998 г., Меркурея-чук (рум)
„Славия” - „Макаби Амос” (Изр) 
5:1
„Славия” - „Анкара ББ” (Тур) 8:1
„Меркурея-Чук” - „Славия” 12:2

1999 г., нови тарг (пол)
„Подхалле” (Пол) - „Славия” 
12:0
„Енергия” (Лит) - „Славия” 19:0
„Медвесчак” (Хърв) - „Славия” 
7:0

2000 г., София (Бъл)
„Славия” - „Анкара ББ” (Тур) 8:2
„Славия” - „Войводина” (Сър) 
4:5
„Сокол” (Укр) - „Славия” 19:9

2001 г., София (Бъл)
„Славия” - „Анкара ББ” (Тур) 5:7
„Славия” - „Макаби Лод” (Изр) 
3:2
„Керамин Минск” (Бел) - „Сла-
вия” 7:2

2002 г., Белград (Сър)
„Дунафер” (Унг) - „Славия” 26:0
„Цървена звезда” (Сър) - „Сла-
вия” 10:3
„Славия” - „Маалот” (Изр) 10:3

2003 г., нови Сад (Сър)
„Войводина” (Сър) - „Славия” 
5:1
„Славия” - „Меркурея-Чук” 
(Рум) 0:17
„Загреб” (Хърв) - „Славия” 13:2

2004 г., Меркурея-чук (рум)
„Меркурея-Чук” (Рум) - „Сла-
вия” 17:2
*„Стяуа” (Рум) - „Славия” 19:2

2005 г., анкара (тур)
„Славия” - „Хака” (Исп) 2:5
„Полис Академиши” (Тур) - 
„Славия” 5:3
„Славия” - „Апоел Ганей Лод” 
5:0 служ.

2008 г., нови Сад (Сър)
„Нови Сад” (Сър) - „Славия” 4:5 
след прод.
„Младост” (Хърв) - „Славия” 
2:11
„Славия” - „Дъндок” (Ирл) 4:6

Забележка:
Всички участия са в първи кръг 
на турнира. През 2004 г. „Стя-
уа” игра само за разпределени-
ето на паричната премия без 
право на класиране в следва-
щия кръг. На „белите” бе при-
съдена служебна победа над 
„Апоел Ганей Лод” (Изр) през 
2005 г., заради неучастието 
на израелския представител 
в срещата. Общо 29 мача - 8 
победи и 21 загуби.

Турци, испанци и израелци ще 
срещнат „белите вълци” в Анкара

Срещу „Полис Академиши” славистите ще изиграят своя 
мач номер 30 в турнира за Континенталната купа

радост в лагера на „Барселона” след тре-
тата титла в историята на клуба
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Хокейната федерация 
предприе нов ход, насочен 
към бъдещето. Ръководство-
то на БФХЛ реши да създаде 
национален отбор за деца 
до 12 години. В групата на 
децата, които влизат в отбо-
ра, са момчета от „Славия” и 
„Левски-Академик”. Треньо-
ри на отбора са Мартин Ми-
ланов („Славия”) и Иво Нико-
лов („Левски-Академик”). От 
федерацията са осигурили 
средства за тренировъчен 
процес, който се провежда 

в пет дни от седмицата на 
леденото поле на ст. „Сла-
вия”. В края на септември де-
цата ще играят на турнир в 
Белград (Сърбия). В края на 
октомври пък се планира и 
турне в Румъния. До края на 
годината има договорка и за 
лагер в Чехия.

от федерацията се надя-
ват детският национален 

отбор след време да осигури 
гръбнака на юношеските и 

младежките гарнитури 

Хокей на лед 19

Женският хокеен 
отбор на „Славия” ще 
запише първо участие 
в международен тур-
нир. След участието 
на повечето девойки 
от състава под името 
„София” през есента на 
2007г., сега дамите ще 
играят в първи кръг на 
турнира на шампиони-
те вече като предста-
вители на „Славия”. 

Мачовете са в пери-
ода 30 октомври - 1 но-
ември в австрийския 
град Залцбург. Освен 
българския предста-
вител и домакините от 
„Залцбург” в групата са 
още отборите на „ОСК 
Берлин” (Германия) и 
„Херлев Хорнетс” (Да-
ния).

Само победителят 
ще продължи напред 
във втория кръг на 

турнира през декемв-
ри, в който ще срещне 
поставените „Айсулу” 

(Казахстан) и “Еспоо” 
(Финландия). Моми-
четата на Роман Мор-

гунов и Станислав 
Мухачов тренират 
сериозно от началото 

на лятото. Амбициите 
са за достойно пред-
ставяне.

Страниците подготви:
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

Жените на „Славия” ще играят в I кръг 
на турнира на шампионите в Залцбург

„Славия” и „Херлев Хорнетс” имат сметки за разчистване след двубоя в София преди две години

Сезонът на сво-
бодните пързалки 
на ст. „Славия” ще за-
почне от 23 септемв-
ри (сряда), съобщиха 

от ръководството 
на хокейния клуб. И 
тази година свобод-
ни пързалки ще има 
в 4 дни от седмицата 

- сряда, петък, събо-
та и неделя. Първата 
свободна пързалка 
на 23 септември ще 
бъде от 18:30 часа.

Свободните пързалки на „Славия” 
започват от 23 септември

Федерацията създаде национален 
отбор за деца до 12 г.
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Матей Казийски показва с 
красноречив жест мястото на 
другите отбори на тазгодишния 
еврошампионат. Юношата на 
“белия” клуб бе сред най-добрите 
на първенството на Стария 
континент в Турция. След чудесна 
игра на родните национали те 
спечелиха  бронзовите медали. 
Успехът идва след 26 годишно 
чакане, но показва че отборът е 
на прав път. 

Продължават успешните изяви на отборите на “Славия” по хокей 
на трева в различните възрастови групи. Този път успех постигнаха 
юношите до 16 години, класирали се втори на силния турнир “Сашо 
Фарш” в Словения. Проявата в памет на трагично загиналия миналата 
година 29-годишен местен хокеист събра осем отбора от шест 
държави. Победители станаха домакините от “Триглав”, а тройката 
допълниха, освен славистите и отборът на “Епиток” (Унгария).

“Белите” фенове, пословични със своята вярност продължават и 
през този сезон да следват навсякъде футболистите на “Славия”. 
Уви, към момента играчите в бяло са длъжници на взискателната 
си публика. Дали съставът воден от Вили Вуцов ще се реваншира 
времето ще покаже.


