
Футболистите на 
“Славия” се пред-
ставиха повече от 

добре в изминалия месец и 
записаха три поредни побе-
ди. Успехите на водения от 
Вили Вуцов отбор дойдоха 
тъкмо навреме. Славистите 
започнаха сезона доста зле 
и след редица подхлъзвания 
заеха място далеч назад в 
колоната на класирането. От 
ръководството на най-стария 
роден клуб устояха на жур-
налистическите атаки срещу 
старши треньора и му дадоха 

кредит на доверие. От друга 
страна бяха направени и два 
спешни трансфера на играчи 
от Европейския съюз. В пос-
ледвалите двубои “Славия” 
показа израстване и логично 
стигна до три успеха. Макар 
минимални като резултат 
победите бяха повече от 
убедителни, като игра и при 
повече шанс щяха да са с да-
леч по-изразителен успех. В 
предстоящите срещи до края 
на есента славистите влизат 
в цикъл от мачове срещу 
съставите от първата полови-

на на таблицата. “Белите” ще 
трябва именно в двубоите с 
представителите на първите 
шест тима в подреждането 
да отговорят на въпроса: из-
лезе ли “Славия” от кризата 
или победите са били прос-
то временен фойерверк? 
Времето ще покаже кой е 
правилният отговор на тези 
питания, а ние от своя страна 
стискаме палци на любимия 
“бял” отбор.
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Макар лятото да 
си отиде, ето 
че темата за 

морето отново е актуална 
в началото на октомври. 
След като от години има 
организирани структури 
на НКС в Бургас, Варна и 
Созопол, 
ето че 
д о й д е 
ред и на 
други сла-
в и с т к и 
средища 
да формират официално 
своя фенклуб. Естествено 
на първо място с това са 
се заели приятелите на 
“Славия” в Поморие. Този 
най-славистки град след 
София в миналото, беше 
поизчезнал от картата на 
слависткото семейство в 
последните две десети-
летия. Благодарение на 
нашия колега Николай 
Кръстев, това ще бъде 

забравено. Той се е свър-
зал с Петър Георгиев - по-
томствен славист. Който 
от своя страна се заема с 
организацията на бъдещ 
фекклуб на “белите” в гра-
да. Най-вероятно ще дой-
дат и хора от Гурково, къ-

дето в миналото е имало 
отбор “Славия” (Гурково). 
Славистите от Поморие 
са получили като подарък 
Протокол № 1 за създа-
ването на “белия” клуб, 
както и книгите “Славия” 
по световните терени” и 
“Корените на Славия”. В 
момента върви организа-
цията за учредяването на 
структурата като се очак-
ват и гости от София на 

официалното тържество. 
Другият бъдещ сла-

вистки център, край мо-
рето ще е Балчик. Освен 
с красивия си комплекс 
“Дворецът” местните 
вече ще се гордеят и с 
фенклуб на “Славия” с 

б л а г о -
р од н ата 
мисия се 
е заел Пе-
тър Геор-
гиев, като 

той очаква всички сла-
висти от региона на те-
лефона си: 0899-264-756.  

Както ви информи-
рахме в миналия си 
брой в края на септем-
ври се проведе среща 
между част от ръко-
водството на Национал-
ния клуб на слависта и 
други активни членове 
на “белия” фенклуб. На 
сбирката, проведена на 
24 миналия месец в рес-
торант-градина “Славия”, 
присъстваха настоящи и 
бивши членове на Упра-
вителния съвет на НКС, 
хора от Контролния 
съвет на организацията, 
представители на две-
те фракции в “бялата” 
агитка “Boys Sofia” и “LA 
VECCHIA SCUOLA”, както 
и журналисти от в. “Сла-
вия”. Всички присъства-
щи се обединиха около 
идеята за запазване на 
НКС като структурата, 
която обединява при-
вържениците на най-
стария роден клуб у нас 
и в чужбина. Решено бе 
да се свика общо събра-
ние в началото на месец 
декември. Този срок бе 
избран за да се спази 
законовото изискване 
за поне месец и поло-
вина предварително 
обявление в Държавен 

вестник. Бе определена 
работна груба в състав: 
Борис Маринов, Георги 
Грудев и Илиян Петров, 
която да изработи и под-
готви съвмес-
тно с адвокат 
необходимите 
д о к у м е н т и . 
Като предвари-
телният дневен 
ред на общото 
събрание бе 
определен: 1. 
Отчет на до-
сегашното ръководство; 
2. Доклад на Контролния 
съвет относно финансо-
вата дейност на НКС; 3. 
Промени в устава на НКС; 
4. Избор на ръководни 
органи на НКС; 5. Разни. 
В последвалите деба-
ти се наложи мнението 
съставът на новия упра-
вителен съвет да бъде 
от 9 души. В него ще има 
по eдин представител от 
двете фракции в “бялата” 
агитка “Boys Sofia” и “LA 
VECCHIA SCUOLA”, както 
и журналист от в. “Сла-
вия”. Трите структури 

сами ще си определят 
своите предложения, 
които ще бъдат гласува-
ни от общото събрание. 
Особено разгорещени 

бяха дебати-
те за относ-
но бъдещия 
председател 
на славист-
ката органи-
зация. Пред-
ложения не 
л и п с в а х а . 
Като без ал-

тернативно и прието от 
всички бе името на на-
шия колега Камен Огня-
нов. Но последният по-
моли да не  бъде издига-
на кандидатурата му, по 
доста сериозни лични 
причини. Друг фаворит 
за поста Борис Маринов 
оттегли името си, като 
изтъкна, че, няма за са-
моцел да оглави орга-
низацията и ще помага, 
и за в бъдеще. Постъпи 
предложение двете 
фракции да излъчат но-
вия водач на “белите” 
фенове, но самите пред-

ставители отказаха, 
като се оправдаха 
с липсата на орга-
низационен опит в 
подобни структури. 

Следващата кандидату-
ра, бе на един безспо-
рен авторитет в славис-
тките среди – Димитър 
Ларгов. Мнението на 
присъстващите, обаче 
бе, че бившият играч и 
председател на “белия” 
клуб е най-подходящ да 
оглави бъдещия обще-
ствен комитет по чества-
нето на стогодишнината 
на “Славия”. В патовата 
ситуация на дневен ред 
излезе и кандидатурата 
на Илиян Петров. Той 
прие с уговорката да 
бъде подкрепен от две-
те фракции “Boys Sofia” 
и “LA VECCHIA SCUOLA”, 
както и лично от Борис 
Маринов и Камен Ог-
нянов, за да се създаде 
един наистина работещ 

и действен УС. Всички 
гореизброени и присъс-
тващи приеха едино-
душно неговото пред-
ложение. Накрая на де-
батите бе направено и 
важно уточнение. Право 
на глас на предстоящо-
то общото събрание ще 
имат всички слависти с 
платен членски внос за 
2009 година. Това може 
да се направи всеки 
работен ден в канцела-
рията на фирма “Ковас”, 
намираща се в комплекс 
“Славия”, етаж 2. За цел-
та е необходимо да се 
носи снимка в паспор-
тен формат или на елек-
тронен носител, и да 
се заплати сумата от 15 
лева. Другата опция да 
се участва и гласува на 
общото събрание е, ако 
се закупи или се при-
тежава сезонна входна 
карта за мачовете на 
футболния отбор.  
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НКС свиква общо събрание в началото на  декември

Първият брой на
в. "Славия" излиза на 
10 април 2001 година
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Илиян Петров - консенсусна 
фигура за шефското място

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 същият - 666. 
Цената на вестника при 
абониране се запазва 1 
лев. Абонирането може 
да стане във всяка по-
щенска станция до 15-о 
число.

Вестник „Славия” 
отново с абонамент

Край морето любовта 
към “Славия” е вечна
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че има и такъв турнир, 
в който се играе и през 
пролетта.

Може да е клишира-
но, но за “белите” си е 
абсолютна истина – ид-
ват мачовете на исти-
ната за полусезона, а 
защо не и за цялото 
първенство. В тях ще 
стане ясно кой от игра-
чите с бели фланелки 
има и бяло сърце и дух, 
кой е 

способен 
да се бори 

до последно дори от-
въд предела на въз-
можностите си в мо-
мента. И дори да пад-

не, да го направи прав, 
а не като примирен и 
обречен футболист с 
подвита опашка. Ще 
получим и един отго-
вор на въпроса ще я 
бъде ли “Славия” под 
ръководството на Вили 
Вуцов.

Едно е сигурно 
– поне ще бъде инте-
ресно.  

Николай КРЪСТЕВ

Три от три преди 
мачовете на ис-
тината за сла-

вистите през есенния 
полусезон. 2:1 срещу 
“Сливен”, 1:0 в Пловдив 
срещу “Ботев” и пак 1:0 
в София срещу “Минь-
ор”. И трите съперника, 
особено последните 
два, са от традиционно 
трудните за “белите” в 
родния елит. Без зна-
чение дали “Славия” си 
е “Славия” /такава, как-
вато в момента прос-
то не е/ или ботевци 
и перничани са сред 
кандидатите за изпада-
не или гравитират към 
златната среда.

Затова три победи от 
последните три мача си 
е наистина добър ре-
зултат, който не трябва 
да се подценява. А ина-
че славистите все още 
са в положение, в кое-
то е много по-добре /и 
по-полезно/ първо да 
броим точките, а после 
да въздишаме по не-
осъществената добра 
игра. Такава, каквато 
всички искаме да виж-
даме от “белите”.

Защото, ако поглед-
нем реално – досега 
“Славия” е играла с 
всички отбори от дол-
ната част на таблицата. 

Там резонно в момента 
е и “Левски”, а “белите” 
записаха три загуби, 
като освен от “сините” 
паднаха и на неутрал-

ния терен в Кюстендил 
от “Пирин” /пак тради-
ционно негостопри-
емен град за “Славия”/ 
и в Монтана. Там пък 

ги би същият Стевица 
Кузмановски, вдъхнал 

толкова много 
надежди 

при идването си на 
“Овча купел” и тръгнал 
си съвсем очаквано, 
след като под негово 
ръководство отборът 
записа незапомнените 
15 /словом – петнаде-
сет!!!/ загуби в минало-
то първенство.

И за “белите” пред-
стоят наистина мачове 
с отборите, които се 
броят за по-стойнос-
тни у нас този сезон 
– ЦСКА, “Локомотив” /
София/, “Черноморец”, 
“Черно море”, дори “Бе-
рое”. Серията започва 
в Ловеч срещу “Литекс” 
и в нея се промъква и 
двубой с кретащия на 
дъното пловдивски 
“Локомотив” - отбор, 
който в последните 
години пък е на път да 
обърне имиджа си на 
най-удобен съперник 
за “белите” в “А” група.

Така че от предстоя-
щите мачове ще стане 
ясно много, ако не и до-
статъчно накъде са се 

запътили “белите” този 
сезон. Ако приемем, че 
началото бе изненад-
ващо трудно и тежко, 
защо не след това да 

дойде и летящият фи-
нал? Да не забравяме 
и друго – има и двубои 
за националната купа. 
Турнир, в който сла-
вистите сякаш година 
след година ни доказ-
ват, че могат да берат 
все по-голям и по-го-
лям срам. Преди време 
отпаднаха от второди-
визионния “Етър”, ми-
налата година станаха 
за подигравка срещу 

Три от три преди
мачовете на истината

Посоки 3

Включването в тима на Дидак Гонсалес раздвижи много 
играта на “белите” в нападение

“Ботев” /Криводол/. 
Нека припомним, че 
точно двубоите за ку-
пата са едни от най-
славните в славната 
история на “Славия”. 
Все пак славистите са 
печелили ценния приз 
цели дванайсет пъти! 
Време е да си спомним, 

След трите поредни победи треньорският тандем в 
“Славия” Вуцов-Букарев гледа доста по-уверено към 

предстоящите мачове 
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След трите по-
редни загуби, 
които “Славия” 

претърпя, отборът 
най-сетне започна и 
да печели мачовете си. 
В последните двубои 
със “Сливен”, “Ботев” и 
“Миньор” “белите” съб-
раха общо 9 точки, но 
това не бива да успо-
коява запалянковците 
– съставът все още е 
доста неубедителен на 
терена, успехите ид-
ват мъчно, а с оглед на 
предстоящата серия от 
срещи с “Черно море” 
и “Литекс” като гост, и с 
ЦСКА, “Локомотив” (Со-
фия) и “Черноморец” в 
столицата ще е нужно 
истинско чудо, за да не 
се стигне до нова серия 
от поражения. Все пак 
налице са поводи за оп-
тимизъм – тимът на Ве-
лислав Вуцов се изкачи 
с няколко позиции в 
класирането, изпрева-
ри и изживяващия една 
от най-тежките кризи 
в съществуването си 
“Левски”. А ако в края 
на полусезона “Славия” 
изпълни обещанието 
на Вуцов и събере 25 
точки, отправната точ-
ка за атака на евротур-
нирите ще е идеална и 
наглед рано изпусна-
тата цел отново ще из-
глежда постижима. 

срещу “сливен”

“белите” за първи път от 
началото на първенс-
твото имаха привиле-
гията да вкарат ранен 
гол – още в 9-ата минута 
Колев изведе отлично 
Жуниор, а бразилецът 
елегантно прехвърли 
вратаря Георгиев за 1:0. 
В наглед скучния спек-
такъл на “Овча купел” 
домакините владееха 
напълно инициативата 
и просто изчакваха мо-
мента да нанесат втория 
си удар. Направиха го 
малко преди почивката, 
когато центриране на 
Галин Иванов завари Ко-
лев непокрит в пеналта 
и голмайсторът безпро-
блемно засече топката в 
мрежата – 2:0. Вместо да 
тушират съперника си, 
славистите позволиха 
на гостите да намалят в 
резултата. При наглед 
безобидна атака на “вой-
водите” нападателят 
Деян Христов се извиси 

и от малък ъгъл вка-
ра кълбото с глава зад 
М’Боли. Това не проме-
ни статуквото на терена 
– домакините правеха 
пропуск след пропуск, 
а Яво Въндев можеше 
да доведе нещата до 
незаслужено реми. Най-
фрапиращо бе изпълне-
нието на Павле Попара 
в 67-ата минута – той бе 
изведен сам срещу вра-
таря, но се забави и поз-

воли топката да му бъде 
избита от крака. Все пак 
в края трите точки бяха 
факт, а “Славия” наисти-
на имаше нужда от тях 
след шока, който прежи-
вя в предишните кръго-
ве. Иначе Вуцов пусна 
за първи път на терена 
двете нови попълнения 
– поляка Томаш Сайдак 
и испанеца Дидак Гонса-
лес, но двамата не успя-
ха да блеснат с уникални 

изпълнения. 

в гостуването 
на “Ботев”

бе трудно да се намери 
специалист, който да 
прогнозира шансовете 
на “Славия”. “Канарчета-
та” бяха подменили из-
цяло състава си, запъл-
вайки го с италианци, 
уругвайци и други по-
добни. Никой не бе виж-

Минали мачове4

“Славия” все още не играе добре, 
но започна да печели мачовете си

Асен Николов (вляво), Галин Ива-
нов и останалите слависти не ос-
тавиха шансове на “Сливен” 

Радослав Димит-
ров се справи със 
задачите си като 
десен бек и срещу 
“Миньор” (Пер-
ник)         

M

KY

c Black cyan Magenta Yellow M

KY

c

M

KY

c Black cyan Magenta Yellow M

KY

c
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дал чужденците заедно 
в игра, а в последния мо-
мент пловдивчани кар-
тотекираха и халфа Иван 
Караманов. На всичко-
то отгоре бойкотът на 
публиката бе прекра-
тен и именно срещу 
“белите” пловдивчани 
за първи път от много 
време насам разчитаха 
и на шумната си агитка. 
Ентусиазмът на “жълто-
черните” обаче набързо 
бе охладен и те ведна-
га си спомниха защо са 
последни в класиране-
то – още в четвъртата 
минута Тодор Колев бе 
в прегръдките на съот-
борниците си, след като 
Жуниор открадна топ-
ката от невнимателния 
Велинов и я пусна на 
партньора си в атака на 
празна врата. До почив-
ката “белите” изпуснаха 
да поведат с 2-3 гола 
– първо Жуниор излезе 
очи в очи с Велинов, но 
не успя да го прехвърли, 
а след това упражнени-
ето повтори и Богомил 
Дяков. Домакините на-
тискаха с цената на мно-
го ентусиазъм и себе-

раздаване, но стигнаха 
само до едно чисто по-
ложение – Морини нах-
лу в пеналта и центрира 
към Караманов, чийто 
удар с глава се отби в 
напречната греда. През 
втората част на терена 
бе същото – “Ботев” се 
опитваше да напада, но 
не можеше, а “Славия” 
пазеше преднината си с 
вещина. С победата “бе-
лите” минаха по точки 
вечния съперник “Лев-
ски”, а това им даде до-
пълнителен ентусиазъм 
преди 

срещата 
с “Миньор”

Тя бе и първата на 
столичани срещу отбор 
от първата половина на 
таблицата, а очаквани-
ята на мнозина бяха за 
шумен провал с оглед 
амбициите на пернича-
ни и формата, в която се 
намират. Уви, “Славия” 
не спря победния си път 
и този петък. Макар и 
останал без куп ключо-
ви фигури като Борис-
лав Георгиев, Алексан-
дър Младенов, Николай 

Петров, Жозеф Ренет 
и Йордан Петков, от-
борът на Вуцов успя 
да излъже съперника 
си с 1:0. През първото 
полувреме двата тима 

се изчакваха и играха 
доста предпазливо, а по-
чистите положения бяха 
за гостите. В 13-ата мину-
та Румен Трифонов изле-
зе на стрелкова позиция 
отляво и шутира от гра-
ниците на пеналта, но 
М’Боли изби в корнер. 
След изпълнението му 
Хазуров се извиси над 
всички и засече топката 
с глава, но френският 
страж отново внимава-
ше. “Белите” отвърнаха 
със силен изстрел на Ко-
лев от фаул от 35 метра, 
отразен от атрактивно 
плонжиралия Иво Ива-
нов. 

След почивката отно-
во “Миньор”, подкрепян 
от своята крайно некул-
турна публика, имаше 
шанс да открие – Хазу-
ров навърза няколко 
защитници и пусна към 
Янкович, чийто диаго-
нален удар бе избит от 
М’Боли. Малко след това 
сърбинът нахлу в нака-
зателното поле и стреля 
от малък ъгъл, но топ-
ката се отби в гредата. В 
58-ата минута “Славия” 

триумфираше – вклю-
чилият се отлично от ре-
зервната скамейка Галин 
Иванов направи двойно 
подаване с Попара и на-
предна отляво, след кое-
то центрира. Топката по-
падна у Дидак Гонсалес, 
той я успокои на гърди 
и я шутира към вратата. 
Тя се отби в гредата и се 
разходи по голлинията, 
но при тупването си на 
земята обърна траекто-
рията си и влетя в мре-
жата. Куриозният гол 
достави максимален кеф 
на футболисти, треньори 
и фенове на “белите”, ко-
ито предвкусваха първа 
победа над наистина 
класен съперник този 
сезон. До края Господи-
нов изпусна за “Миньор”, 
а столичани можеха да 
направят победата по-
изразителна чрез Галин 
Иванов и Ду Бала. 

Предстои пауза в 
първенството, в която в 
щаба на “Славия” тряб-
ва да направят всичко 
възможно да вдигнат 
на крака поне част от 
контузените. Ако го на-
правят, оттласкването от 
дъното може да продъл-
жи дори срещу “Литекс” 
в Ловеч. 

Иван ЖИКОВ

Минали мачове 5

СтАтИСтИкА
VI кръг, 19 септември 2009 г.

“славия” – “сливен” 2:1
“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков,20.  Р. Димитров, 5. Кавдански, 
35. Петков (60 – 29. Сайдак), 33. Г. Иванов (65 – 24. Гонсалес), 27. 
Попара, 10. Николов (80 – 28. Ду Бала), 6. Дюлгеров, 19. Жуниор, 
9. Колев.
Голмайстори: 1:0 Жуниор (9), 2:0 Колев (42), 2:1 Христов (60).
съдия: Николай Йорданов.
Жълти картони: Колев, Дюлгеров.
стадион  “славия”, 1000 зрители.

VII кръг, 26 септември 2009 г. 
“Ботев” – “славия” 0:1

“славия”: 26. М’Боли, 21. Дяков, 20. Димитров, 5. Кавдански, 15. 
Богданов, 8. Б. Георгиев (78 – 29. Сайдак), 27. Попара, 10. Николов 
(54 – 24. Гонсалес), 6. Дюлгеров, 19. Жуниор (70 – 33. Г. Иванов), 
9. Колев.
Голмайстор: 0:1 Колев (4).
съдия: Антон Генов.
Жълти картони: М’Боли, Дяков, Гонсалес, Попара, Кавдански.
пловдив, ст. “христо Ботев”, 6500 зрители.

VIII кръг, 2 октомври 2009 г. 
“славия” – “Миньор” 1:0

“славия”: 26. М’Боли, 20. Димитров, 15. Богданов, 5. Кавдански, 
21. Дяков, 24. Гонсалес (90 – 22. Р. Петров), 10. Николов (46 – 33. Г. 
Иванов), 6. Дюлгеров, 27. Попара, 19. Жуниор (46 – 28. Ду Бала), 
9. Колев.
Голмайстор: 1:0 Гонсалес (58).
съдия: Георги Йорданов.
Жълт картон: Попара.
стадион  “славия”, 1500 зрители.

“славия” – 
“сливен”
“Отсега ще ви кажа, 

че няма да си подам 
оставката. Трите точ-
ки бяха изключително 
важни за нас, защото 
бяхме поставени под 
огромно напрежение 
заради поредицата от 
загуби. Вече изобщо 
не ме интересуваше 
начинът на игра – 
дали ще е красиво или 
грозно, просто тряб-
ваше да бием на всяка 
цена. Радвам се, че го 
сторихме. За рефера 
Николай Йорданов ще 
кажа само, че никак не 
ми хареса как свире-
ше. Той и помощници-
те му ни спряха някол-
ко атаки с измислени 
засади”. 

“Ботев” – 
“славия”
“Заслужена и зако-

номерна победа за 
нас. Имаше моменти, 
в които изпитвахме 
трудности на терена, 
но се справихме. Все 
пак се видя, че нашият 
състав бе по-можещи-
ят. И ние, и те търсеха 
успеха, но все пак при 
нас изискванията са за 

по-предно класиране. 
Има защо. След пър-
вия гол имахме още 
три-четири положе-
ния, при които трява-
ше да вкараме гол, за 
да не се притесняваме 
след това. Поздравя-
вам тима на “Ботев”. 
Беше ни трудно срещу 
тях”. 

“славия” – 
“Миньор”
“Знаехме, че ще 

ни е тежко. Наясно 

бяхме, че срещу нас 
излиза много добре 
подготвен тактически 
тим, който в защита 
играе здраво за 0:0, а 
напред – каквото ста-
не. Предварително ни 
бе известно, че тряб-
ва да сме максимал-
но концентрирани в 
отбрана и пределно 
ефективни при мал-
кото положения в ата-
ка. Справихме се със 
задачите си. Преди 
почивката не играхме 
добре – действията ни 
бяха статични, липсва-
ше бързина. Смените, 
които направих на 
почивката обаче, вне-
соха много свежест и 
скорост и вдъхновиха 
останалите. Можеше 
да бием и с повече, а 
успехът ни бе нужен 
предвид тежката се-
рия, която предстои”.

ТреньоръТ

С поредните си важни попадения тодор колев, доказа 
още веднъж класата си на голмайстор

Оттласкване   от дъното
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че и Стевица, и Вили 
ни учат на доста неща. 
Дължа наистина много 
както на единия, така и 
на другия. 

- на какво ви учи 

вили вуцов?
- Не мога да кажа 

точно. При него някак 
си се чувствам по-сигу-
рен, по-уверен в себе 
си. Не става въпрос за 
това, че съм бетониран 
в титулярния състав, 
напротив – вижда се, 
че конкуренцията е 
сериозна и битката за 

всяко място на терена 
е голяма. 

- Мислиш ли за 
трансфер в чужби-
на и знаеш ли някоя 
оферта към теб?

- Разбира се. Иска 
ми се да играя в Евро-

па, но не съм чул нищо. 
Сигурен съм, че ако 
има нещо, г-н Стефанов 
и мениджърът ми ще 
ми кажат и ще обсъдим 
ситуацията.

- къде мечтаеш да 
продължиш кариера-
та си?

- За всеки футбо-

лист би било велико да 
премине в първенство 
като тези на Англия, 
Испания, Италия, но 
аз държа на Германия. 
Това е любимият ми 
шампионат. Без значе-
ние в кой отбор ще иг-

рая, важното е да съм в 
Първа Бундеслига. 

- според теб кой 
ще спечели зланите 
медали у нас този се-
зон?

- “Славия”, естестве-
но! (смее се). Но, реал-
но погледнато, ЦСКА 
има най-добър отбор и 

се представя най-сил-
но от всички – както в 
България, така и в Лига 
Европа. Мисля, че те са 
основният фаворит за 
титлата.

- имаш ли си при-
ятелка?

- Искам да изпол-
звам случая и да се 
похваля – да, имам си, 
и то много сериозна. 
Казва се Данка и живее 
при мен от два месеца. 
Сръбкиня е и много се 
разбираме, много си я 
обичам.

- какво е твоето 
хоби?

- В свободното си 
време обичам да се 
разхождам с гаджето 
и да гледам телевизия. 

Неща като клубо-
ве и дискотеки не 
ме привличат.

- кой е най-
добрият ти при-
ятел в отбора?

- До миналия се-
зон бе Братислав 
Ристич, но той си 
тръгна. Сега е вра-
тарят Раис М’Боли. 
С него се разбира-
ме чудесно и има-
ме много общи 
неща. Той не знае 
добре български, 
та му помагам с 
каквото мога. Все 
пак е важно един 
вратар да може да 
се разбира с защи-
тата. Иначе не ме 
разбирайте пог-
решно, с целия от-
бор съм приятел, 
просто той ми е 

най-близък.
- какви са корените 

на името попара?
- Трябва да питам 

брат ми (смее се). Чес-
то казано не знам. Това 
е сръбско име и няма 
нищо общо с ястието 
попара.

Интервю на
Димитър ПЕНЕВ 

Интервю6

- павле, излезе ли 
“славия” от кризата, 
в която бе изпаднал в 
началото на сезона?

- Определено да. 
Спечелихме три по-
редни срещи, което е 
много важно. “Сливен”, 
“Ботев” и “Миньор” са 
сериозни отбори, но 
ние успяхме да ги бием, 
макар и само с един 
гол разлика. Предстоят 
ни много тежки двубои 
и в тях отново трябва 
да сме концентрирани 
на максимум и да пока-
жем способностите си. 
Целта ни е да печелим 
всеки мач и да радваме 
феновете. 

- какво не достига-
ше на “белите” в пър-
вите срещи?

- Честно казано, не 
знам точно. Може би 
нямахме късмет, може 
би сме подценили ня-
кои от съперниците. В 
крайна сметка обаче 
резултатите не бива 
да ни отчайват. Все пак 
сме професионалисти 
и трябва да продължа-
ваме да работим.

- ти си в отбора 
вече втора година, а 
през лятото в “сла-
вия” настъпиха до-
ста кардинални про-
мени. Можеш ли да 
сравниш миналого-
дишния и сегащния 
състав? кой според 
теб е по-силният и 
класният?

- (Смее се). Ами аз 
съм вече един от ста-
рите в отбора, да... И 
двата тима имат ка-
чества и добри футбо-
листи. Нужна е обаче 
много работа. А и аз 
не обичам да говоря за 
минали неща. 

- с кой треньор ти 
бе по-лесно – стеви-
ца кузмановски или 
велислав вуцов?

- И при двамата е 
доста приятно. Всеки 
от тях си има разли-
чен начин на работа 
и виждане на играта. 
Искам да подчертая, 

"Дължа много и на 
Стевица, и на Вили"

Павле
Попара: 

Полузащитникът на “Славия” Павле Попара 
и тази година е сред водещите фигури в 
средната линия на “белите”. Сърбинът 
стартира слабо първенството, както го 
направиха и повечето му съотборници, но 
постепенно навлиза във форма и си връща 
важната роля за селекцията на Велислав 
Вуцов. Това бе и причината да потърсим 
Попара за специално интервю за вестник 
“Славия”.

Пробивите на Павле Попара са трудно 
предвидими за противниковата отбрана     

Сръбският халф мечтае 
да играе в Бундеслигата
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из к л ю ч и -
телно теж-
ки двубои 

предстоят на „бели-
те” в идните четири 
кръга. Славистите 
имат три госту-
вания, две от кои-
то извън София, и 
едно домакинство 
в столичното де-
рби с „Локомотив”. 
Изходът от срещите 
е трудно предвидим, 
с оглед непостоянс-
твото в играта на 
всички тимове с из-
ключение на ЦСКА. 

Много добри спо-
мени таят привърже-
ниците на най-стария 
роден клуб от послед-
ното гостуване в Ловеч, 
когато „Славия” над-
деля с 1:0 над „Литекс”. 
„Оранжевите” завър-
шиха 0:0 в дербито с 
„Черно море” в среща 
от осмия кръг на „А” 
група. Варненци пък 
са съперник на столи-
чани в десетия кръг. И 
двата отбора играха 
посредствено, като се 
отчетоха с фрапантни 
пропуски. Старши-тре-
ньорът на „Литекс” Ангел 
Червенков налага схема 
на игра с удари от голя-
ма дистанция, което е 
удобно за играч с тежък 
шут като Мадурейра. В 
шампионата до тук лов-
чанлии не демонстрират 
класа, записаха няколко 
измъчени минимални 
победи с по гол разлика 
срещу „Миньор”, „Ботев” 
и „Сливен” в последните 
си срещи, и също като 
„белите” загубиха от 
„Пирин” с 0:1, но като 
домакин. Ако приемем, 
че славистите са в нещо 
като „подем” и ще имат 
подкрепата на своите 
фенове и защитата няма 
да допуска обичайните 
нелепи грешки, опти-
мизмът е налице.

„Черно море” все 
още е непобеден като 
домакин, но има пред-
поставки това да стане. 
Варненци бяха напусна-
ти от един от най-добрите 
си играчи – Александър 
Александров – Кривия, 

след скандал в отбора. 
Футболистът сподели 
пред медиите, че зара-
ди неразбирателство 
с част от футболистите 
напуска. Друг ветеран 
– Милен Петков защи-
ти съотборниците си и 
призна, че има напре-
жение заради слабите 
резултати на тима като 
гост. „Моряците” загуби-
ха дори и от „Спортист” 
в Своге с 1:2. Последната 
победа на „белите” в 
морската столица е от 
сезон 2006/2007, когато 
черноморци надиграха 
софиянци, но с автогол 
успяха да удържат пред-
нината си до края. 

В единайсетия и два-
найсетия кръг „Славия” 
среща третия и първия 
във временното кла-
сиране „Локомотив” 
(София) и ЦСКА. 
„Железничарите” „пода-
риха” точица на „Ботев” 
в последния кръг на 
стадиона в квартал 
„Надежда” за крайното 
2:2. „Червено-черните” 
направиха и друга из-
дънка срещу посредс-
твен тим – 0:0 срещу 
„Монтана” и то пак като 

домакин. За сметка на 
това по традиция биха 
абонатите си от „Левски” 
и то на „Герена” за трети 
пореден път. Трудно ще 
е срещу машината за го-
лове, каквато е Мартин 
Камбуров, както и сре-
щу треньорът Драгомир 
Окука, който успява да 
мотивира играчите в де-
рбитата. В двубоя срещу 
„канарчетата” Окука по-
лучи червен картон, как-
то и Марчо Дафчев.

Поредният тежък 
мач на най-стария ро-
ден клуб е срещу лиде-
ра ЦСКА. Единствената 
издънка на „червените” 
до тук е срещу „Пирин” – 
срещата завърши при ра-
венство 0:0. „Армейците” 
победиха вечния си 
съперник с 2:0 и с пес-
телива игра продължа-
ват победния си ход в 
„А” група. Плодовете от 
усилената работа на 
Любослав Пенев да-
ват резултати и това си 
личи, но пък и „белите” 
нямат какво да губят, 
още повече, че стигнаха 
в подножието на вър-
ха с петото си място до 
тук. Вратарят Караджов 

Свършиха леките съперници, идва 
ред на лидерите в класирането

IX кръг - 17 октомври (събота), 
19:00 ч., градски стадион в ловеч

„литекс” - „славия”
В последните 5 сезона:
сезон         ловеч   софия
2004-2005 1:1  2:2
2005-2006 2:1  0:0
2006-2007 2:0  2:2
2007-2008 1:1  0:1
2008-2009 0:1  3:0

X кръг - 26 октомври (понеделник), 
16:00 ч., стадион „тича”

„Черно море” – „славия”
В последните 5 сезона:
сезон  варна  софия
2004-2005 1:1  1:3
2005-2006 1:0  0:1
2006-2007 0:1  0:0
2007-2008 1:0  1:3
2008-2009 2:0  2:0

XI кръг - 1 ноември (неделя), 
14:30 ч., стадион „славия”

„славия” - „локомотив” (софия)
В последните 5 сезона:
сезон  есен  пролет  
2004-2005 0:1  1:0
2005-2006 2:0  1:2
2006-2007 1:1  1:2
2007-2008 2:1  0:0
2008-2009 1:0  2:2

XII кръг - 8 ноември (неделя), 
19:30 ч., стадион „Българска армия”

Цска - „славия” 
В последните 5 сезона:
сезон  eсен  пролет
2004-2005 4:0  4:1
2005-2006 2:1  2:1
2006-2007 6:1  1:0
2007-2008 1:0  2:0
2008-2009 2:1  2:1

„Белите” имаха поводи 
за радост в изминалите 
срещи, дано са в такова 
настроение и в края на 
следващите двубои (сн. 
http://sportni.bg/)

може да бъде изненадан 
с удари отдалеч – единс-
твения допуснат гол сре-
щу „Монтана” пък стана 
след негова неумела 
намеса след изпълне-
ние на пряк свободен 
удар. Славистите трябва 
да дадат всичко от себе 
си, за да се преборят с 
Платини, Иванов, Делев 
и успешно включили-
те се двама играчи от 
„Сливен”, а да не забра-
вяме, че Велислав Вуцов 
ще е надъхан до краен 
предел да запише побе-
да над „червените”, как-
то го е правил с тима на 
„Черно море”. 

Ангел ГЕОРГИЕВ
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дуБлираща Група

IV кръг
„Пирин” Благоевград – „Локо” (Сф) 7:1
„Берое” – „Локомотив” (Пд) 0:2
„Спортист” – „Черноморец” 4:0
„Сливен” – „Миньор” 8:0
„Монтана” – „Литекс” 1:2
„Левски” – „Славия”  1:0
„Ботев” – „Черно море” 1:4
„Локомотив” (Мз) – ЦСКА 1:3
 
V кръг
„Славия”- „Монтана”  2:0
„Черноморец” – „Локомотив” (Мз) 4:0
„Локомотив” (Пд) – „Спортист” 4:0
ЦСКА – „Пирин” 3:3
„Локомотив” (Сф) – „Левски” 2:0
„Черно море” – „Берое” 0:3
„Литекс” – „Сливен” 0:0
„Миньор” – „Ботев” 8:1

VI кръг
„Сливен” – „Славия” 1:0 
„Пирин” – „Черноморец” 4:0 
„Монтана” – „Локомотив” (Сф) 3:3 
„Спортист” – „Берое” 1:1 
„Миньор” (Пк) – „Черно море” 1:4 
„Ботев” – „Литекс” 1:4 
„Левски” – ЦСКА 3:2 
„Локомотив” (Мз) – „Локомотив” (Пд) 3:0

VII кръг
„Локомотив” (София) – „Сливен” 2:3 
„Черно море” – „Спортист”  2:0 
„Литекс” – „Миньор” 6:0 
„Берое” – „Локомотив” (Мз) 3:1  
ЦСКА – „Монтана” 1:1  

„Славия” – „Ботев” 2:1  
„Черноморец” – „Левски” отложен 
„Локомотив” (Пловдив) – „Пирин” 0:3

класиране: 
 1. „Сливен”  7     6   1    0    24-5     19 
 2. „Левски”         6     5   0    1   13-5     15 
 3. „Славия”          7     4   1    2   11-4      13 
 4. „Пирин”  7     4   1    2   22-17      13 
 5. „Черно море” 7    4    1    2   14-10     13 
 6. „Литекс”          7    4    1    2   16-7      13 
 7. „Локо” (Пд)     7    3    2    2   12-10     11 
 8. ЦСКА  6    2    3    1   13-11       9 
 9. „Миньор”         7    3    0    4   23-24        9 
10. „Локо” (Сф)  7    2    2    3   16-21        8 
11. „Берое”  6    2    1    3   10-10       7 
12. „Спортист”   7    2    1    4    9-13         7 
13. „Черноморец”   6    2   0    4    6-11        6 
14. „Монтана”  7    1   2    4    9-14        5 
15. „Локо” (Мз)     7    1   2    4    8-17        5 
16. „Ботев”         7    0   0    7    7-34        0

елитна юноШеска Група

I кръг
„Черно море“ - „Чавдар“  0:1  
„Сливен“ - „Видима-Раковски“ 6:0 
„Локомотив” (Пд) – ЦСКА  2:0  
„Пирин 2001” – „Славия”  0:1  
„Ботев 2002” – „Литекс”  4:3 
„Берое” – „Черноморец”  1:2  
„Локомотив” (Сф) – „Пирин”  1:0  
„Левски” -    почива 

II кръг
„Черноморец” – „Локомотив” (Сф) 5:1 
„Литекс” – „Берое”   8:0 
„Славия” – „Ботев 2002”  1:0 

ЦСКА – „Пирин 2001”  1:0 
„Пирин” – „Левски”   1:2 
„Чавдар” – „Локомотив” (Пд)  3:2 
„Сливен” – „Черно море”  4:1    
„Видима-Раковски” -  почива 

III кръг
„Черно море” – „Видима-Раковски” 1:1 
„Локомотив” (Пд) – „Сливен” 1:1 
„Пирин 2001” – „Чавдар”  1:3 
„Ботев 2002” – ЦСКА  3:0 
„Берое” – „Славия”   0:0 
„Локомотив” (Сф) – „Литекс”  1:3 
„Левски” – „Черноморец”  2:3 
„Пирин” -    почива 

IV кръг
„Черно море” – „Локомотив” (Пд)  3:2 
„Видима-Раковски” –„ Пирин” 4:0 
„Литекс” – „Левски”  1:0 
„Славия” – „Локомотив” (Сф)  6:1 
ЦСКА –„ Берое”   2:0 
„Чавдар” – „Ботев 2002”  3:1 
„Сливен” – „Пирин 2001”  2:1 
„Черноморец” -   почива

V кръг
„Локомотив” (Пд) - „Видима” Раковски 

5:0 
„Пирин 2001” - „Черно море” 1:1 
„Ботев 2002” - „Сливен” 3:2 
„Берое” - „Чавдар” 0:1 
„Локомотив” (Сф)  - „ЦСКА” 1:2 
„Левски” - „Славия” 2:2 
 „Пирин” - „Черноморец” 0:5  
„Литекс” -  почива

VI кръг
“Литекс” – “Пирин” 3:1

"Белите" юноши продължават      триумфалния си ход
За разлика от амп-

литудите в играта на 
представителния тим, 
юношите на „Славия” 
се представят изклю-
чително силно и са 
окупирали върховете 
на всички възрасто-
ви групи. В Елитната 
група младите „бели” 
таланти разгромиха 
столичния  „Локомо-
тив” с 6:1, направиха 
реми 2:2 като гост 
на „Левски” и след 5 
изиграни мача още 
не познават вкуса на 
поражението. Състе-
зателите от Старша 
възраст „А” пък се из-
качиха до четвърта 
позиция в таблицата, 
след като измъкнаха 
равен при гостуване-
то си на „червено-чер-

ните” и разгромиха с 
4:1 силния тим на „Пи-
рин 2001”. Съставът 
на Старша възраст „Б” 
пък направо мачка 

всичко по пътя си и 
досега има в актива си 
3 победи при голова 
разлика 18:0!!! Млад-
ша възраст „Б” също 

тотално доминират 
над съперниците си 
и имат 4 победи, като 
и за двете селекции 
единственият по-се-

риозен съперник в 
шампионата ще бъде 
„Левски”. За съжале-
ние децата, родени 
през 1995 година, за-
писаха загуба с 1:4 от 
„сините”, но по-малки-
те „бели” футболисти 
са с пълен актив от 12 
точки от началото на 
сезона и отстъпват на 
лидера „Чавдар” само 
по голова разлика. В 
дублиращата група 
„Славия” заема 3-а по-
зиция, след като запи-
са 2 поражения с по 
0:1 от първите 2 тима 
в таблицата – „Сливен” 
и „Левски”.

Радостните емоции 
съпътстват “белите” 
юноши и през 
настоящата кампания 
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ЦСКА – “Левски” 2:2
“Сливен” – “Берое” 2:2
“Черно море” – “Ботев” 1:1
“Видима Раковски” – “Черноморец” 1:3
“Чавдар” – “Локомотив” (Сф)  4:2
“Локомотив” Пд – “Пирин 2001”  5:1
“Славия” -  почива

класиране след VІ-и кръг:

1. „Чавдар” (Етр) 6 6 0 0 15-6 18 
4. „Черноморец” 5 5 0 0 18-5 15
3. „Литекс”  5 4 0 1 18-6 12
4. „Сливен” 6 3 2 1 17-8 11 
5. „Славия” 5 3 2 0 10-3 11 
6. „Локо” (Пд) 6 3 1 2 17-8 10 
7. „Ботев 2002” 6 3 1 2 12-10 10 
8. ЦСКА 6 3 1 2 7-8 10 
9. „Черно море” 6 1 3 2 7-10 6 
10. „Левски” 5 1 2 2 8-9 5 
11. „Видима-Рак.” 5 1 1 3 6-15 4  
12. „Локо” (Сф) 6 1 0 5 7-20 3 
13. „Берое” 6 0 2 4 3-15 2 
14. „Пирин 2001” 6 0 1 5 4-13 1 
15. „Пирин” 5 0 0 5 2-15 0

юноШи старШа възраст „а“ 
(родени 1991Г.)

III кръг
ЦСКА – „Вихрен” 2:1
„Локомотив” (София) – „Славия”  1:1
(1:0 Станковски 4, 1:1 Георгиев 72)
„Пирин 2001” – „Минъор” 7:0
„Минъор 1919” – „Септември” 2:4
„Академик” – „Пирин” 0:0
„Левски” – „Чавдар” 4:0

IV кръг
ЦСКА – „Локомотив” (Сф) 1:1
„Славия” – „Пирин 2001” 4:1
(1:0 Гонев 25, 1:1 Костов 28, 2:1 Здравков 32, 
3:1 Кръстев 60, 4:1 Николов 90+2)
„Септември” – „Академик” 4:2
„Пирин” – „Левски” 0:2
„Минъор” – „Минъор 1919” 0:3
“Вихрен” – „Чавдар” 1:1

Заб.: 5-ти кръг бе изигран след 
редакционното приключване на броя.

класиране след ІV-и кръг:
1. „Левски“  4 3 1 0 14-2 10
2. „Септември“ 4 3 1 0 13-8 10
3. ЦСКА 4 2 1 1 6-4 7
4. „Славия“ 4 2 1 1 6-4 7
5. „Пирин 2001“ 4 2 0 2 10-6 6
6. „Локомотив“ (Сф) 4 1 3 0 9-6 6
7. „Миньор 1919“ 3 2 0 1 6-4 
8. „Чавдар“ 4 1 1 2 10-8 4
9. „Миньор“ 4 1 0 3 3-15 3
10.„Вихрен“ 4 0 2 2 4-6 2
11. „Пирин“ 3 0 1 2 0-3 1
12. „Академик“ 4 0 1 3 4-19 0

проГраМата на „славия” 
до края на есенния дял: 

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”

юноШи старШа възраст „Б”
(родени 1992 Г.)

„Витоша” – ЦСКА  1:2 (отл. от I кръг) 

III кръг
„Обеля” – „Академик” 3:0
„Витоша” – „Костинброд”  3:0
„Левски” – „Левски-Раковски” 3:0
„Нови Искър” – „Железница” 0:3
„Биопрограма” – ЦСКА 0:6
„Локо 101” – „Ботев-57” 4:0
„Славия” – „Нови Искър 2005” 11:0
(1:0 Миев 3-д., 2:0 Огнянов 14-д., 4:0 Иванов 
38, 45; 5:0 Александров 60, 6:0 Михайлов 
62, 7:0 Александров 63, 8:0 Иванов 68, 10:0 
Александров 84,88; 11:0 Иванов 90)
 
IV кръг
„Левски-Раковски” – „Биопрограма” 18:0
„Левски” – „Костинброд” 7:0
„Ботев-57” – „Обеля” 3:0
„Нови Искър 2005” – „Витоша” 2:2
„Академик” – „Нови Искър” 4:2
„Железница” – „Славия” 0:2
„Септември” – „Локо-101”  3:1

класиране (първа петица):

1. „Левски” 4 4 0 0 32-1 12
2. „Славия” 4 4 0 0 20-0 12
3. „Септември” 4 2 1 1 10-4 7
4. „Локо-101” 4 2 1 1 9-5 7
5. Железница” 4 2 1 1 8-4 7

юноШи МладШа възраст „а” 
(родени 1993 Г.)

III кръг
„Левски-Раковски” – „Ботев-57” 6:1
„Нови Искър” – „Мировяне” 4:0
„Академик” – „Елит” 1:1

IV кръг
„Ботев-57” – „Подуяне” 6:0
„Мировяне” – „Локо-101” 0:7
„Септември” – „Левски-Раковски” 1:1
 

юноШи МладШа възраст „Б” 
(родени 1994 Г.)

III кръг
„Локо-101” – „Ботев-57” 0:4
„Обеля” – „Локомотив” (Сф) 0:4

„Славия” – „Академик” 5:0
(1:0 Хайдутов 18, 3:0 Христов 31,54; 
4:0 Михалев 60, 5:0 Хайдутов 63) 
„Кремиковци” – ЦСКА 0:4
„Левски” – „Левски-Раковски” 3:1
„Витоша” – „Костинброд”  2:2

IV кръг
„Септември” – „Локо-101”  11:0
„Ботев-57” – „Чавдар” 0:3
„Левски-Раковски” – „Кремиковци” 6:0
„Костинброд” – „Левски” 2:4
„Локомотив” – „Славия” 0:3
(0:2 Христов 11, 24; 0:3 Ковачев 45)
„Академик” – „Витоша” 1:2

класиране (първа петица):
1. „Левски” 4 4 0 0 27-4 12
2. „Славия” 4 4 0 0 13-1 12
3. „Локомотив” 4 3 0 1 23-3 9
4. „Септември” 2 2 0 0 16-2 6
5. „Чавдар” 3 2 0 1 12-2 6

деЦа „а” (родени 1995 Г.)

III кръг
„Чавдар” – „Вихър” 11:0
„Нови Искър” – ЦСКА 0:20
„Славия” – „Левски” 1:4
(0:1 Мисяк 25, 1:1 Манковски 27-д.,
1:2 Димитров 48, 1:4 Тонев 64, 68)
„Витоша” – „Локомотив” 0:8
„Академик” – „Елит” 1:0

IV кръг
„Локомотив” – „Академик” 1:1
„Левски” – „Витоша” 12:0
„Септември” – „Левски-Раковски” 0:5
ЦСКА – „Славия” 0:0
„Вихър” – „Нови Искър” 8:0

класиране (първа петица):
1. „Левски” 4 4 0 0 39-1 12
2. ЦСКА 4 3 1 0 24-0 10
3. „Локомотив” 4 2 1 1 23-6 7
4. „Славия” 4 2 1 1 17-4 7
5. „Академик” 3 2 1 0 10-1 7

деЦа „Б” (родени 1996 Година)

III кръг
„Септмври” – „Интер” 2:0
„Локо-101” – „Лъвчета” 0:4
„Чавдар” – „Елит” 9:0
„Люлин” – „Локомотив” 0:8
„Левски” – „Левски-Раковски” 0:0
„Славия” – „Академик”  16:0
(Бранков-4, Стоименов-2, Велков-2, Стоев-2, 
Иванов-2, Кръстев-2, Тошев, Петров)
„Кремиковци” – ЦСКА 0:11
 
IV кръг
„Интер” – ЦСКА 0:5
„Септември” – „Локо-101” 7:0
„Лъвчета” – „Чавдар” 0:4
„Елит” – „Люлин” 3:1
„Локомотив” – „Славия” 1:2
(0:1 Кръстев 7, 0:2 Яламас 30, 1:2 Илиев 39)
„Костинброд” – „Левски” 1:3

класиране (първа петица):
1. „Чавдар” 4 4 0 0 28-0 12
2. „Славия” 4 4 0 0 27-4 12
3. ЦСКА 3 3 0 0 18-0 9
4. „Лъвчета” 4 3 0 1 11-6 9
5. „Левски” 4 2 1 1 20-3 7

"Белите" юноши продължават      триумфалния си ход
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„Кариоката“ Перейра бе 
железен, Ристич вдигна 
шампионската титла

Макар клуб с поч-
ти вековна история, 
„Славия“ няма записан 
в аналите си участник 
чужденец преди про-
мените, осъществени 
у нас след 10 ноември 
1989 година. В периода 
на прехода след 1990-та, 
„белите“ са един 
от първите бъл-
гарски клубове, 
ориентирали се 
към привличане 
на чуждестранни 
попълнения за 
представителния 
тим. Началото е 
поставено през лятото 
на 1992 година с появя-
ването на екзотичния 
киргизстански национал 
Руслан Аджиев, а след 
него до Новия Милени-
ум фланелката на „бели-
те“ обличат 

общо 16 чужденци 

от 5 националности. 
За този период футбо-
листите с чужд паспорт 
изиграват на стадиона 
в квартал „Овча Купел“ 
общо 379 мача с фла-
нелката на най-стария 
роден клуб, в които от-
белязват 34 попадения. 
Най-предпочитани от 
селекционерите на тима 
са сърбите – цели 12 на 
брой. Славистите със 
сигурност помнят добре 
изявите на играчи като 
Перейра, Ристич, Ворка-
пич и Джукич, а имената 
на Берберян, Перлоши 
и др. ще останат само в 
аналите на футболните 
хроникъори...

Бразилецът Рудже-
рио Перейра е първи-
ят чужденец с трайно 
присъствие от легионе-
рите, обличали „бялата” 

фланелка и 
първият бра-
зилец изобщо, 
подвизавал се 
в българското 
първенство. 
Джери при-
стига в „Сла-

вия” през юли 
1993 година, доведен 
в най-стария наш клуб 
от друг бивш играч на 
“белите” Пламен Петков. 
Двамата се познават от 
съвместния си престой 
по терените на Португа-
лия. Славистите първо-
начално са озадачени от 
този трансфер, защото 
„кариоките” се славят с 
офанзивния си футбол 
и най-конвертируемите 
бразилски играчи са хал-
фове и нападатели, а не 
централни защитници...
Перейра обаче бързо се 
налага в „сърцето” на от-
браната на „Славия” и за 
два сезона се превръща 
във всеобщ любимец на 
запалянковците със се-
бераздаването и хъса, с 
които играе на терена. 
Въпреки, че понякога 
е склонен към допус-
кане на елементарни 
грешки, Джери е много 
стабилен в борбата за 
висока топка, отличава 
се с добро пласиране в 
наказателното поле и е 
истински лидер на тима, 
защото „гори” в играта и 
е пример за по-младите 
си съотборници. С еки-

па на „Славия” Перейра 
записва 34 мача, в които 
отбелязва 2 гола. С попа-
дението си в мрежата на 
„Черноморец” (Бургас) 
за успеха в София с 2:0, в 
мач от ІІ кръг от 23 август 
1993 година, той става 
и първият иностранец 
записал гол с бялата 
фланелка. Още един 
исторически факт има, 
който е свързан с Джери 
Перейра. Той е единстве-
ният чужденец с участие 

в мач от Европейските 
клубни турнири. На 17 
юли 1996 година, Джери 
влиза като смяна в 77-
ата минута при драма-
тичния успех на “Славия” 
над “Инкарас-Грифас” 
(Литва) с 4:3 в турни-
ра за купата на УЕФА. 
В момента Перейра е 
един от най-успешните 
мениджъри, работещи 
в България, като с него-
вото посредничество в 
“А” група заиграха фут-

болисти като Жоазиньо 
и Зе Соареш от „Левски”, 
Бето от „Монтана” и др.  
През сезон 1993-1994 
в тима на „Славия” игра 
и сръбският атакуващ 
полузащитник Владан 
Томич, който въпреки 
безспорните си качест-
ва, не успя да се наложи 
като титуляр и изигра 
17 мача, в които вкара 
2 гола. Впоследствие 
Томич направи дълга и 
успешна кариера в Ки-
пър с екипите на мест-
ните АЕЛ и „Арис”, като 
дори бе натурализиран 
и взе участие в 5 срещи 
на националния тим на 
островната държава.  
Истинското „нашествие” 
на чужденци в „Славия” 
започва от началото на 
щастливата за всеки сла-
вист 1996 година. През 
зимната пауза на шам-
пионата „белите” изоста-
ват на 5 точки от лидера 
„Левски” (при 2 точки 
за победа) и шансовете 
им за титла изглеждат 
илюзорни. Тогава леген-
дарният наставник на 
„Славия” Стоян Коцев 
прави много сполучлив 
стратегически ход, при-
вличайки от „Раднички“ 
(Крагуевац) сръбската 
„десетка” Зоран Ристич. 
26-годишният Ристич

 
пасва като 
дялан камък 

в полузащитата на „бе-
лите” и заедно с Диян 
Ангелов и Антон Димит-
ров оформя убийствено 
трио в средата на тере-
на. Зоран е креативен 
и нестандартен футбо-
лист и с чудесните си 
извеждащи подавания 
към нападателите Наско 

Голът, който отбеляза испанецът Дидак Гонсалес, донесъл побе-
дата на “белия” тим над “Миньор” (Перник) с 1:0 е чудесен повод да 
проследим изявите на чужденците с фланелката на “Славия” през 
годините. В два броя на изданието ще ви представим панорама на 
присъствието на иностранците на терена в квартал “Овча купел”. 
В този материал ще ви припомним имената на чужденците в “Сла-
вия” през ХХ век и техният принос. Ще проследим и понататъшна-
та тяхна съдба. 

Руслан Аджиев

Бразилецът Руджерио Перейра 
води колоната от играчи на “бе-
лите” в подготовката за старта 
на сезон 1993/94. Зад него личат: 
Иван Пасков, Пламен Петков и 
Владко Шаламанов.
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Сираков и Атанас Киров 
има основна заслуга 
„Славия“ да заличи аван-
са на „сините“ и накрая 
на сезона тима заслуже-
но да триумфира с тит-
лата. Ристич прави най-
силния си мач с „белия“ 
екип във финала за Ку-
пата на България срещу 
„Левски“ (4:0 сл.), когато 
е буквално неуловим за 
защитата на изнемогва-

щия съперник. На два 
пъти сърбинът пропуска 
и да реализира второ 
попадение за „Славия“, 
преди президентът на 
„сините“ Томас Лафчис 
срамно да извади от те-
рена тотално надигра-
ния си отбор...

Успехът с трансфера 
на Ристич кара ръко-
водството на „Славия“ 
по-сериозно да обърне 
поглед към футболисти 
от западната ни съседка.  
През лятото на 1997 
година Наско Сираков 
е назначен за трень-
ор на „белите” в новия 
амбициозен проект за 
доминация на клуба на 
вътрешната сцена . 27-
годишният захарен бос 
Стоян Николов сензаци-
онно е избран за прези-

дент на „Славия” и започ-
на да инвестира милио-
ни във футболния клуб. 
В тима на са ангажирани 
родни суперзвезди като 
вратаря Боби Михай-
лов, Станимир Стоилов 
и Илиян Илиев, Мартин 
Кушев, Мартин Станков, 
младата надежда Ге-
орги Бачев, върнат е и 
Симеон Чилибонов. От 
Сърбия за общата сума 

от 2 милиона германски 
марки бяха привлечени 
Зоран Кнежевич, Вук Ра-
шович, Предраг Катич 
и Любомир Воркапич, а 
Иван Радивоевич идва 
от „Локомотив“ (София). 
Петорката изиграва 
общо 92 мача с 18 гола, 
но общо взето експе-
римнтът със сръбска-
та инвазия се оказва 
неуспешен. Феновете 
на „белите“ приемат 
добре най-вече кри-
лото Предраг Катич и 
централния нападател 
Воркапич. Сегашният 
помощник-тренъор на 
„Цървена Звезда“ Катич 
е бърз и нестандартен 
футболист, а за 25 сре-
щи с екипа на „Славия“ 
реализира 5 гола. Любо-
мир Воркапич пък 

ще остане 
в аналите

на най-старото родно 
дерби с попадението 
си за 2:2 през пролетта 
на 1998 година, спряло 
„Левски“ за титлата. В 
мача от 4 април 1998 го-
дина „сините“ водят с 2:1 
до последната минута (с 
две попадения на бив-
шия славист Владо Йон-

ков) и вече предвкусват 
успеха, когато Захари 

Сираков прави ненужен 
фаул близо до наказа-
телното поле. Зад топ-
ката застава Чилибонов 
и неговото центриране 
е засечено перфектно 
от влезлия като резерва 
Воркапич за 2:2 в 3-ата 
минута на добавеното 
от съдията Гергинов 
време... Друг паметен 
миг за “белите” фено-
ве, свързан с Воркапич 

е хеттрика при успеха 
на “Славия” над “Ботев” 

(Пловдив) с 5:3. В среща-
та от 29 април на същата 
1998 година, “канарчета-
та” сензационно повеж-
дат в София с 2:0, преди 
да се развихри сръбския 
централен нападател... 

От сезон 2000-2001 
нови четирима сърби са 
привлечени на стадиона 
под полите на Витоша. 
За треньор на “Славия” 
е избран Жарко Оларе-
вич, който през мина-
лия сезон води един от 
хитовете в тамошното 
първенство - “Сутиеска”. 
Двама от доведените 
от него сънародници 
- Борко Маринкович и 
Раде Тодорович, започ-
ват с тежки контузии, а 
Кузман Бабеу изиграва 
едва 6 мача, преди да 
бъде отпратен от тима. 
Тодорович все пак пра-
ви два сезона на при-
лично ниво с 41 мача и 
2 гола, а впоследствие е 
трансфериран в герман-
ския „Нюрнберг“ срещу 
1 милион лева. Дефан-
зивният полузащитник 
Будимир Джукич трайно 
се налага в тима и за че-
тири сезона с екипа на 
„Славия“ изиграва цели 
99 мача – постижение, 
което към момента на 
напускането му на “Овча 
купел” е рекордно за 
чужденец. 

(Следва)

Подготви екип 
на в. Славия

ЧуЖденЦи с Белия екип в периода 1992-2000:

Руслан Аджиев (Киргизстан) 8 0 1992 г.  I 
Руджерио Перейра (Бразилия) 34 2 1993-1995 г. II 
Владан Томич (Сърбия)  17 2 1993-1994 г. I 
Горан Никулич (Сърбия)  11 2 1994 г.  I 
Леонар Перлоши (Албания) 3 0 1995 г.  I 
Хенрих Берберян (Армения) 1 0 1995 г.  I 
Зоран Ристич (Сърбия)  35 2 1996-1997 г. II 
Вук Рашович (Сърбия)  22 2 1997-1998 г. I 
Зоран Кнежевич(Сърбия) 5 1 1997-1998 г. I 
Иван Радивоевич (Сърбия) 25 2 1997-1998 г. I 
Предраг Катич (Сърбия)  23 5 1997-1998 г. I 
Любомир Воркапич (Сърбия) 17 8 1998, 1999 г. II 
Кузман Бабеу (Сърбия)  6 1 2000 г.  I 
Борко Маринкович (Сърбия) 32 0 2000-2002 г. III 
Раде Тодорович (Сърбия) 41 2 2000-2002 г. II 
Будимир Джукич (Сърбия) 99 5 2000-2004 г. IV

Заб.: След името и фамилията на играча са посочени неговата нацио-
налност, броят мачове и голове за “Славия” на ниво “А” група, годините, 
през които е състезател при “белите” и изиграните сезони за клуба. 

Финтовете на Зоран Ристич си оставаха 
загадка за противниковите играчи 
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един от любимците 
на „бялата” агитка 
- Мартин Кушев, 

отбеляза осмия си гол от 
началото на сезона в Ру-
сия, но той се оказа недо-
статъчен, за да продължи 
серията на „Амкар” от три 
поредни победи. Тимът 
от Перм отстъпи като до-
макин на гранда „Спартак” 
(Москва) с 1:2. Кушев се 
разписа в 25-ата минута и 
даде преднина на своите. 
Българският стрелец се 
възползва от неуспешен 
опит за изкуствена засада 
на гостите и матира Джа-
наев. През второто полу-
време „Спартак” беше по-
дейният отбор на терена 
и заслужено грабна трите 
точки. След мача Кушев 
сподели, че е изключи-
телно разочарован от за-
губата, която отново доб-
лижи тима му до дъното 
на таблицата: „Загубихме 
от силен съперник, но 
при положение, че имаме 
нужда от точки, не трябва 
да получаваме толкова 
наивни голове. Водехме 
с 1:0 и бяхме длъжни да 
запазим резултата”. Жур-
налистите го попитаха 
дали положението, при 
което се разписа след 
дълъг извеждащ пас от 
собствената половина 
е заучено, но той с ус-
мивка подмина въпроса.  
Преди това Марто 

донесе победата на 
„амкар” 

срещу „Терек” с 1:0, след 
като вкара единствения 
гол с удар по земята от 10-
ина метра. Кушев посвети 
победата над тима на Бла-
гой Георгиев на пресди-
ректора на клуба Руслан 
Мулагалиев, който почи-
на от сърдечен удар два 
дни преди двубоя „Искам 
да посветя успеха на Рус-
лан”, сподели след пос-
ледния съдийски сигнал 
българският нападател. 
- Изиграхме много сил-
но първо полувреме, но 
през второто не бяхме на 
ниво. Радващото е, че удъ-
ржахме аванса си и спе-
челихме нови три точки. 
Как стана голът?  Пеев се 
пребори в наказателното 
поле, след това Новако-
вич ми подаде и за мен не 
бе трудно да отбележа”, 

Кушев победи Благо в 
„бялото” дерби, Янков 
счупи ръка, но се завърна

коментира голмайсторът. 
Благо Георгиев пък има-
ше силни изяви за „Терек“, 
но добрите му подавания 
не бяха оползотворени от 
нападателите на гостите. 

„Терек“ прекъсна се-
рията от 10 поредни мача 
без загуба на „Локомотив“ 
(Москва) след успех с 2:1 
над гостуващия тим на 
столичани в мач от 23-ия 
кръг на руското футболно 
първенство. Българският 
национал Благой Георги-
ев започна като титуляр за 
домакините и беше заме-
нен в 83-ата минута от Го-
гита Гогуа. В 16-ата минута 
Георгиев отправи опасен 
удар по тревата, но вра-
тарят Гилерме спаси Ло-
комотив. Осем минути по-
късно обаче Заур Садаев 
откри резултата за „Терек“ 
след отлична асистенция 
на Шамил Лахиялов. В 53-
ата минута Даниел Панку 
удвои след грешка в от-
браната на столичани. В 
средата на полувремето 
Благо имаше възможност 
да направи резултата 
класически, но се забави 
при удара и беше блоки-
ран. „Локомотив“ стигна 
до почетно попадение 10 
минути преди края чрез 
Родолфо. 

Юношата на „Славия“ 
игра много силно и при 
победата на „Терек“ с 2:1 
над последния в класи-
рането „Химки“ като гост. 
Така тимът от Грозни из-
лезе на 8-о място в руско-
то първенство. Георгиев 
подаде за второто попа-
дение на своите, дело на 
Джабраилов осем минути 
преди края на срещата. 
Гостите от Грозни откриха 
резултата в 11-ата минута 
от дузпа, реализирана от 
Шамил Ляхиялов. В 28-ата 
минута далечен удар на 
Благой Георгиев едва не 
доведе до второ попаде-
ние за “Терек”, след като 
вратарят Комаров не реа-
гира както трябва, но при 
добавката нямаше кой да 
я прати в празната врата. 
Осем минути преди края 
на срещата един от 

поредните пробиви 
на неуморимия 

Благой Георгиев по 
крилото доведе и до вто-
ри гол за гостите. Пасът 
му намери непокрития 
Джабраилов, който удвои 
аванса на „Терек“. Само 
три минути след това 
Юрий Кирилов прати топ-
ката в сглобката за край-

ното 1:2. 
Димитър Рангелов пък 

изживява изключително 
тежък период с екипа на 
„Борусия“ (Дортмунд) в 
Бундеслигата. В двубоя 
срещу „Байерн“ (1:5) Ран-
гелов получи първи шанс 
да започне като титуляр 
през сезона, но разоча-
рова феновете. Бившият 
славист не отправи нито 

един удар във вратата, 
докосна топката едва 17 
пъти и загуби три от чети-
ри борби на терена. 

Рангелов игра 15 мину-
ти при домакинската за-
губа на „Борусия“ с 0:1 от 
местния съперник „Шал-
ке“, но отново не успя да 
се разпише. 

Във Втора Бундеслига 
бившият халф на „Славия“ 
Чавдар Янков пък нелепо 
счупи ръката си в средата 
на септември, след като 
падна от колело. „Конту-
зията на Янков е истински 
шок за треньора Нюйру-
рер. За наставника беше 
болезнено да научи за 
травмата на Янков, който 
е ключов играч в схемата 
на Дуисбург”, написа мес-
тния вестник “Der Westen”. 

Чак се завърна в съста-
ва на „зебрите“ три седми-
ци по-късно, като се появи 
в последните минути на 
мача с „Унион“ (Берлин), 
спечелен от „Дуисбург” с 
3:1. Янков замени в 76-ата 
минута Ивица Гърлич. Ус-
пехът на тима изкова дат-
ският нападател Сьорен 
Ларсен, който наниза и 
трите попадения. По този 
начин “синьо-белите” се 
изкачиха на осма пози-
ция в класирането на Вто-
ра Бундеслига с 11 точки.  
„Гройтер Фюрт“ се класи-
ра за осминафиналите на 
турнира за Купата на Гер-
мания след невероятен 
успех с 3:2 при гостуване-
то си на „Рот Вайс“ (Аален). 
Мачът се разви изключи-
телно драматично, след 
като гостите водеха с 1:0 
до 88-ата минута, но до-
пуснаха изравняване. 
Така се стигна до продъл-
жения, в които двата тима 
отново си размениха по-
едно попадение преди да 

дойде решителната 120-а 
минута, в която „Гройтер 
Фюрт“ успя да измъкне 
победата с гол на Мюлер. 
За тима на Бено Мьол-
ман цял мач игра бивши-
ят бранител на „Славия“ 
Асен Караславов, който 
се представи на ниво в за-
щитната линия. 

кушев не пропус-
на да се разпише 
и срещу „терек“  

Янков преживя 
неприятен инци-
дент, но отново 
е в игра   
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В началото на месец 
октомври информацион-
ните агенции разпростра-
ниха вестта, че Пламен 
Константинов слага край 
на уникалната си спортна 
кариера. В тези 23 години 
посветени на волейбола 
особено място заема и 
престоят му в “Славия”. 
Именно от “белия” клуб, 
започна и пътят му към 
върховете на Стария кон-
тинент.

Израснал в школата на 
“Левски”, Константинов 
е отхвърлен от “сините”, 
едва осемнайсет годи-
шен. Зоркото око на бив-
шия национален селек-
ционер Иван Сеферинов 
не пропуска таланта му 
и го привлича в “Славия”. 
Тогава Джиго е изпълни-
телен директор в най-ста-
рия роден клуб и можем 
само да гадаем как би се 
развила понататъшната 
кариера на един от най-
големите в родния волей-
бол, ако не бе протегната-
та ръка от ръководството 
на “белите”. По това време 
благодетел на волейбо-
ла в “Славия” е бившият 
играч на тима Красимир 
Димитров. Именно Къро 
си поставя за цел 

да върне старата 
слава 

на “белия” мъжки волей-
бол. Наравно с опитния 
разпределител Веселин 
Димчев, в тима има едно 
младо ядро от бъдещи 
национали като: Христо 
Модев (Плавника), Краси-

мир Стефанов, Светозар 
Иванов (Зарко), Андрей 
Жеков и разбира се Пла-
мен Константинов. Сла-
вистите избухват и взимат 

купата на страната в два 
поредни сезона 1994 и 
1995. Но амбицията на 
всички е за титла. През 
1996 година славистите 
преодоляват “Левски” 
на полуфинала и малко 
преди решителните ма-
чове за титлата с ЦСКА, 
нанасят стратегически 
удар. Спазвайки всички 
разпоредби на родната 
федерация връщат от 
Италия за финалния сблъ-
сък своя играч Пламен 
Константинов. Гибона 
играе като преотстъпен 
в “Джоя дел Коле” и след 
като последният приклю-
чва участието си в мест-

ното първенство той се 
присъединява към своя 
тим. Босовете на ЦСКА 
реагират светкавично и 
започват една подмолна 

война срещу “Славия” и 
Константинов. Най-ци-
ничното в цялата данда-
ния от “армейския” клуб, е 
че точно преди година по 
същия начин “червените” 
включват в редиците си 
за финала Борислав Кьо-
сев, който носи титлата в 
мач срещу...”белите”. Но 
типично по славистки, 
загубата е приета по до-
стойнство и без никакви 
възражения. Безумието в 
лагера на ЦСКА стига своя 
връх във втория финален 
плейоф. След победата 
на “Славия” в първия мач, 
втората среща е предви-
дена за 8 март 1996 годи-
на. Но от “армейския” клуб 

След титлата със “Славия” 
Пламен Константинов 
покори и Европа

забраняват на своите да 
излязат на терена срещу 
“белите”?! Славистката 
агитка по трибуните в зала 
“Универсиада” се шегува, 

че “червените” празнуват 
женския празник. Следва 
логично 3:0 служебно в 
полза на изрядния “бял” 
клуб. Три дни по-късно с 
чудесната игра на целия 
отбор и на най-вече на 
Пламен Константинов 
“белите” стигат до 

трети пореден 
успех 

във финалите и титлата е 
“бяла” за седми път в клуб-
ната история. След този 
триумф Константинов 
окончателно се утвърж-
дава като най-добрия 
волейболист в родния 
шампионат и започва 
неговия път към славата 
в първенствата на Евро-
па. Той се изразява в пет 
шампионски титли, две 
суперкупи и една купа на 
Гърция, титла на Франция 
и участие във финал в 
Шампионската лига през 
2009 с “Ираклис”. Пламен 
става автор и на най-скъ-
пия трансфер в неговия 
спорт. През 2006 година 
той преминава от полския 
“Ястрежембски” за рекор-
дните 600 000 евро в рус-
кия тим “ЗСКА-Газпром”. 

Добре известна е и 
изключително успешната 
кариера на Пламен Кон-
стантинов в национал-
ния отбор. Магьосникът 
с номер 17 е повикан за 
сефте в представителния 
ни тим от друга “бяла” ле-
генда Брунко Илиев. Това 
става през 1994 година, 
когато младокът е сред 
играчите записали авто-
ритетното 4-то място при 
дебюта ни в Световната 
лига. В следващите 15 го-
дини, Пламен не просто 
остана в националния, но 
през ХХІ век се превърна 
в един от символите му. 
С трикольорите той взе 
два бронзови медали от 
Световното първенство 
през 2006 и от турнира 
за Световната купа през 
2007 година. 

Сега вече той е част от 
голямото семейство на 
волейболните ветерани. 
Но едва ли един от най-
великите в тази игра ще 
стои дълго извън залата. 
Времето ще покаже, ние 
му желаем успех!    

Състав на волейболен отбор на “Славия” (мъже) - шампион за 1996 година от 
ляво на дясно първи ред-клекнали: Борислав Стратиев, Веселин Димчев (капи-
тан), Светозар Иванов, Мануел круменахер, Андрей Жеков и теодор Вълков (ма-
сажист). Втори ред прави: Христо Модев, красимир Стефанов, Павел Дамянов, 
Иван Сеферинов (изпълнителен директор), Стефан Соколов (треньор), Пламен 
константинов, Александър Юруков, Иван Димитров и Николай Димитров

Пламен Константинов е роден на 14 юни 1973 година в София. 
Започва да се занимава с волейбол на 13 годишна възраст. 
В “белия” клуб идва през 1992 година. С тима на “Славия” е 
шампион и носител на купата на страната. Пет пъти е 
първенец на Гърция с “Ираклис” (2 пъти), “Арис”, “Панатинайкос” 
и “Олимпиакос”. Два пъти носител на суперкупата на Гърция 
и веднъж на националната купа. Шампион на Франция с 
тима на “Тур”. Финалист в Шампионската лига през 2009 с 
“Ираклис”. С националния отбор на България има бронзови 
медали от Световното първенство през 2006 и от турнира за 
Световната купа през 2007 година. 
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Континенталният тур-
нир на женските баскет-
болни отбори, шампиони 
на страните си стартира 
през месец февруари 
1959 година. В първото 
издание се включват пър-
венците на осем държави. 
Купата на Европейските 
шампионки е изработе-
на от орехово дърво с 
прикрепен към нея зла-
тен кош и златна топка. 
Точно на славистките се 
пада честта този трофей 
да бъде спечелен за пръв 
път. Днес отличието се 
съхранява във витрини-
те на “Музея на спорта” и 
може да бъде видяно от 
всеки славист. Там то бе 
предадено от журналиста 
от БНР Ивайло Герчев на 1 
ноември 2008 година по 
време на старта на проек-
та “Корените на “Славия”.

Преди да проследим 
триумфалния поход на 
“Славия” към короната на 
Стария континент е редно 
да разкрием някои любо-
питни детайли около тима 
на “белите”. 

Баскетболистките во-
дени от Димитър Митев, 
вече от няколко години 
диктуват модата у нас. 
Завоювани са шест по-
редни шампионски титли 
на страната. Постигнати 
са редица авторитетни 
победи в международ-
ните мачове на “Славия” 
и националния отбор. В 
Полша, седем славистки, 
като част от националния 
отбор са спечелили злат-
ните медали от първенс-
твото на Европа. И точно, 
когато всичко върви доб-
ре, типично по български 
се случва нещо, което “об-
ръща колата”. Връща ни 
към онези мигове Дора 
Дамянова-Кузова: “Тъкмо 
се върнахме от Лодз и за 
“награда” закриха щатни-
те ни офицерски длъж-
ности в “Славия”. Нали 
бяхме свързани с Главно 
Управление на Трудо-
вата Повинност (ГУТП). 
За баскетбола оставиха 
само две места. Оставиха 
поне Тренера. Останали-
те трябваше да напуснем 
и отбора се разпадна. За-
почнахме работа във фаб-

рика за бакелитени изде-
лия, а Ваня Войнова като 
диспечер. Дойде репуб-
ликанското първенство и 
Дора Василева се върна. 
Елена Господинова също 
отново заигра в “Славия”, 
брат и беше в затвора и 
за да го пуснат и казаха от 
ГУТП да играе пак за “бе-
лите”. Спомням си, като 
че беше днес. Вървя си по 
“Витошка” и срещам Ди-
митър Митев. Прегърнах-
ме се и сълзите ни започ-
наха да капят. Ето и сега 
се вълнувам, като разказ-
вам тези неща. Толкова 
искахме всички отново 
да се съберем, да игра-
ем, да печелим. Тогава от 
Министерство на земеде-
лието отпуснаха бройки. 
Три баскетболистки ни 
приеха на работа във “Ве-
теринария” институт. Ше-
фът му бе славист и той ни 
издейства местата. Ние си 
работехме на общо осно-
вание - аз в лаборатория, 
Ваня бе телефонистка, а 
Блажка Ченгелиева в сек-
ция “Мляко”. Другата Дора 
работеше в “Статистика-

та”. Четири часа дневно се 
подвизавахме там, а пос-
ле - на игрището, където 
пот се лееше не четири, а 
два пъти по четири часа. 
В края на тренировката 
белите ни екипи ставаха 
тъмносиви, изцеждаш ги 
и чак тогава ги скатаваш 
в сака. Европейски шам-
пионки - няма значение. 
Тренера си знаеше едно 
- утре трябва да сме по-
добри от днес. Затова не 
цепеше басма никому.” 
- завършва разказа си 
Дора Дамянова.

Тези събития са мал-
ко известни на широката 
публика. Било е нужно 
още съвсем малко твър-
доглавие от нечии “голе-
ми радетели на спорта” и 
на “Славия” за да бъде лик-
видиран един прекрасен 
отбор и разбит един чуде-
сен колектив. Но съдбата 
този път е благосклонна 
към “белите” и съставът е 
запазен. На хоризонта се 
задава и първият конти-
нентален турнир, в който 
ще участват и шампион-
ките на България.

Жребият отрежда 
първия си мач в евротур-
нирите славистките да 
изиграят на 24 февруари 
1959 година в Букурещ. 
Съперник е първенецът 
на Румъния “Конструк-
торул”. Срещата се играе 
в препълнената зала в 
румънската столица. Тако-
ва съоръжение още няма 
никъде в страната ни по 
това време. Въпреки не-
истовата подкрепа на над 
5000 зрители домакини 
отстъпват пред нашия от-
бор 46:60.

Ответният четвърт-
финал се играе по-скоро 
протоколно, въпреки, че 
румънките съвсем не са 
отбор за подценяване. 
Авансът на славистките 
от първата среща им вдъ-
хва увереност и “белите” 
ликуват накрая - 75:42. В 
редиците на българския 
отбор изпъкват с добрата 
си стрелба Ваня Войно-
ва и Елена Господинова 
завършили с по 16 отбе-
лязани точки. Предстои 
полуфиналът.

Съставът, който чака 

родният първенец там е 
“Спартак” (Прага). Всеиз-
вестна е школата на Че-
хословашкия женски бас-
кетбол и двубоят се очер-
тава доста труден. По во-
лята на съдбата “Славия” 
отново гостува в първия 

мач. Пред 2000 зрители 
на 11 април домакините 
са прегазени от “бялата” 
лавина - 78:60. Освен не-
удържимата Ваня Войно-
ва реализирала 22 точки 
в този мач, в редиците на 
“белите” изключително 
резултатна е и Райна Ран-
гелова. Тя също нанизва 
22 точки. Капитанката 
Дора Чалъшканова-Ва-
силева добавя 19. Още 
с началната сирена гос-
тенките са неудържими. 
След пет минути игра на 
таблото свети 10:2 в тяхна 
полза. На полувремето е 
фиксирано 42:28 за “Сла-
вия”, за да дойде и финал-
ното - 78:60. 

Вторият полуфинал 
игран на родна земя след 
две седмици е наглед по-
равностоен. На почивката 
домакините водят “само” с 
четири точки 28:24. “Бели-
ят” отбор постепенно по-
казва класата си и дръпва 
в резултата пет минути 
преди края убедително 
54:33. Треньорът на “Сла-
вия” дава шанс за изява 
и на резервните състеза-

Преди 50 лета “Славия” взе       първата си купа на Европа
За великия женски баскетболен отбор на “Славия”, който властва у нас и 

в чужбина повече от десетилетие е писано много през годините. Но въпре-
ки това всеки път, когато има повод трябва да се пише за най-великия бъ-
лгарски спортен състав за всички времена. Точно преди 50 години “белите” 
спечелиха своята първа купа на европейските шампионки. Отличието е 
завоювано повече от убедително и то в първия турнир на шампионките, 
което прави постижението наистина историческо.

Баскетболистките на “Славия” преди първата финална 
среща за кЕШ срещу отбора на “Динамо” (Москва): от ляво 
на дясно Дора Чалъшканова-Василева (капитан), тодорка 
Попова, Ваня Войнова, таня тодорова, Дора Дамянова-кузо-
ва, Елена Господинова, Елка Иванова, Райна Рангелова, Дора 
Смедовска и Благовеста Ченгелиева
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телки и крайният съдий-
ски сигнал идва при 60:45 
за домакините. Българс-
кият шампион е на финал! 
Регламентът предвижда 
купата да се разиграе в 
два мача на разменено 
гостуване.  

Първата финална сре-
ща е насрочена за осми 
май 1959 година в София. 
Тази дата е паметна за 
родния спорт. За първи 
път женски отбор се кла-
сира за финал на конти-
нентален клубен турнир. 

Съставът на “Славия” 
е достатъчно опитен. 
Преди финалната серия с 
руския тим Ваня Войнова 
и Дора Дамянова-Кузова 
са играли в 112 междуна-
родни мача с национал-
ния или клубния си отбор. 
Таня Тодорова е записала 
107 срещи, а капитанката 
Дора Чалъшканова-Ва-
силева - 74. Активът на 
останалите от основния 
състав също е внушите-
лен. Той се разпределя 
както следва: Елена Гос-
подинова - 90 мача, Райна 
Рангелова взела участие 
в 52 срещи и Благовеста 
Ченгелиева записала 50. 

Съперникът е един от 
най-силните европей-
ски отбори. “Динамо” 
(Москва) е единайсет 
пъти първенец на своята 
страна. На полуфинала е 
елиминиран шампионът 
на Югославия “Цървена 
Звезда” и то убедително 
с победи и в двата мача. 
Сред изключително сил-
ният му състав изпъкват 
високоръстовите състе-
зателки Максимилянова, 
Ерьомина и Максимова. 
Баскетболистките на мос-
ковския отбор, заедно 
със състезателките от ТТТ 
(Рига) представляват по 
същество националния 
отбор на СССР.

За арена на първия 
финален сблъсък е опре-
делен националният ни 
стадион. Днес това може 
би изглежда абсурдно, но 
тогава интересът към сре-
щите на баскетболистките 
на “Славия” е невероятен. 
Никъде освен на това 
съоръжение не може да 
се побере публиката, ко-

ято иска да ги покрепя. 
“Играхме на специално 
скован дървен подиум 
пред главната трибуна 
на националния стадион 
“Васил Левски” - ще спо-
дели след години леген-
дарната Ваня Войнова. 
Димитър Митев - Тренера 
ни подготви така, че да не 
разочароваме хилядите 
си поклонници.” И наисти-
на на трибуните има над 
30 000 зрители…

Съдиите Стефанович 
(Югос) и румънският му 
колега Армашеску дават 
началния сигнал в 17.45 
часа и финалната среща 
започва! Бурните въз-
гласи на славистите по 

трибуните сякаш дават 
допълнителен стимул на 
българската петорка. От-
борът на “Славия” диктува 
темпото още в самото на-
чало. “Белите” отбелязват 
и първия кош. Славистки-
те играят без шаблон, ко-
ето обърква противника. 
Войнова е много активна 
в подкошието, а стрелбата 
на славистките от средно 
и далечно разстояние е 
изключително прецизна. 
Максимилянова от гос-
тенките играе доста твър-
до и пази нашите състеза-
телки използвайки често 
непозволени средства.                
“Рускините играха неве-
роятно грубо. - споделя 
днес Дора Дамянова-Ку-
зова. Ние срещахме тях-

ната здрава защита и спи-
рахме контраатаките им. 
Играех на бърз пробив. 
Сменях често позицията 
си на крило и на гард.” В 
играта на нашия отбор 
се забелязва стремежът 
за стрелба и от далеч. 
Изстрелите на Господи-
нова и Ченгелиева карат 
отбора на “Динамо” да се 
приближи плътно до бъл-
гарките. Това отваря праз-
ни пространство в полето 
на рускините. Там с точни 
врязвания и стрелба “тип-
кука” изпъква Тодорова. 
Освободените пространс-
тва под коша на съперни-
ка са използвани много 
удачно и от капитанката 

Дора Чалъшканова-Васи-
лева, която вкарва доста 
точки още през първата 
част. В началните минути 
играта върви кош за кош, 
но българките дръпват 
осезаемо след десети-
на минути игра - 28:13. 
Райна Рангелова и Дора 
Дамянова-Кузова игра-
ят настървено в защита. 
Атаките на “белите” също 
са успешни и почивката 
идва при 36:19 в полза на 
“Славия”.  

Втората част гостен-
ките започват с промяна 
в състава си на място-
то на инертната Ванина 
влиза Гилберг, но така 
жадуваният прелом не се 
осъществява. Атаките на 
“Динамо” са еднообразни 

и лесно разгадаеми. На 
другия полюс са действи-
ята на славистките. Бъл-
гарките атакуват по около 
минута каша на съпер-
ника, без да нарушават 
правилото за владеене 
на топката, което тогава е 
30 секунди. “Белите” водят 
топката стрелят, ако тя не 
попадне в целта, а отско-
чи от таблото, те я взимат 
и отново тръгват в атака. 
Войнова печели оконча-
телно сблъсъка си с Ерь-
омина и Максимова. Пър-
вата отбелязва едва шест 
точки, а втората осем. 
Ваня има в актива си цели 
седемнайсет. Отборът на 
московчанки е преми-

нал изцяло в преса, 
но и това не може да 
спре неудържимите 
българки. Краят идва 
при 63:40 за “Сла-
вия”! Съставът на бъ-
лгарския първенец в 
този първи финал за 
КЕШ е следния: Дора 
Чалъшканова-Васи-
лева-21 точки, Ваня 
Войнова-17, Дора 
Дамянова-Кузова-4, 
Елена Господинова-
10, Райна Рангелова-7 
(Таня Тодорова-2, Бла-
говеста Ченгелиева-2 
и Дора Смедовска). За 
тази победа една от 
участничка в срещата 

Таня Тодорова, споделя: 
“Искахме много да спече-
лим. Рускините също има-
ха тази цел, особено след 
като бяхме станали пред-
ната година европейски 
шампионки в Лодз, а те 
бяха големите фавори-
ти. Излязохме пределно 
мобилизирани, но не за-
щото те са рускини. Дори, 
когато играехме с много 
по-слаби отбори винаги 
давахме максимума от 
себе си. Така ни бе научил 
треньорът ни Димитър 
Митев.”

Първата среща от фи-
налната серия е спечеле-
на доста внушително, но 
предстои реваншът. На 20 
май славистките излизат 
пред хилядната публи-
ка на стадион “Динамо”. 
Домакините, въпреки от-
чайващия пасив, излизат 
с амбицията за изрази-

телна победа. Този път те 
трябва да търсят убедите-
лен успех и затова цент-
ровете Максимилянова и 
Максимова атакуват с до-
ста настървение българ-
ския кош. Двете имат ден 
и завършват съответно 
с 13 и 17 точки. Съставът 
на “Славия” приема пре-
дизвикателството и играе 
с лична защита през по-
голяма част от срещата. 
Съдиите Кошай (Унгария) 
и Рачински (Полша) сви-
рят доста добре мача и 
не позволят грубата игра 
на домакините да вземе 
връх. Таня Тодорова и 
Дора Дамянова-Кузова 
свършват превъзходно 
своята работа в защита. 
Ваня Войнова надмогва 
руските гиганти в подко-
шието и е най-резултатна 
за българките. Ерьомина 
играе отново слабо и най-
силният коз на домакини-
те е обезличен от “белите”. 
След като изостават в 
началото с 13:22, славис-
тките успяват да стопят 
аванса и да се стигне до 
равенство 31:31 - няколко 
минути преди края. От-
борът на “Динамо” тръгва 
“ва банк” и българките 
преминават в “зона”. Ми-
нутите се изнизват бързо 
и идва финалната сирена 
при резултат 34:44. Па-
сив от само десет точки и 
обща победа за “Славия”! 
Българският първенец е 
европейски клубен шам-
пион! Представителят на 
ФИБА Николай Семашко 
връчва купата на капи-
танката на “белите” Дора 
Чалъшканова-Василева. 
Отборът играл в руската 
столица е следният: Дора 
Чалъшканова-Василева-
12, Ваня Войнова-13, Дора 
Дамянова-Кузова-5, Райна 
Рангелова-3, Таня Тодоро-
ва-2 (Елена Господинова, 
Благовеста Ченгелиева и 
Дора Смедовска). 

Оттогава е изминал по-
ловин век, но спомените 
за този най-велик българ-
ски клубен отбор остават 
завинаги в сърцата на 
славистите! 

Страниците подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Юбилей 15

Преди 50 лета “Славия” взе       първата си купа на Европа

Феноменалната Ваня Войнова подхваща атака към 
коша на “Динамо” (Москва), пред погледите на над 
30 000 фенове на “белите”, на втори план готова да 
помогне е и таня тодорова  
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От 7 до 9 октомв-
ри четири отбора ще 
спорят за две места, 
които ще попълнят 
н о в о сф о р м и р а н ата 
баскетболна лига при 
жените. Тя ще бъде от 
шест тима, а засега 
сигурни 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). Както 
е известно отборите, 
участници на бара-
жа, освен “Славия” са 
НСА, “Тони 7” (Сливен) 
и “Миньор” (Перник). 
За Националната Бас-
кетболна Лига се кла-
сират отборите, заели 
първите две места в 
крайното класиране 
от квалификацията. 
Останалите два от-

бора ще участват 
в по-долната, така 
наречена “А” група 
при жените. Про-
явата е в София, в 
зала “Христо Бо-
тев”. От ръководс-
твото на баскет-
клуба на “белите” 
разчитат много на 
славистката агитка 
да подкрепи мла-
дия тим на “Сла-
вия”.

Дв у к р а т н а т а 
ш а м п и о н к а 
със “Славия” 

Албена Бачкова ще иг-
рае отново при “бели-
те” в баражите за вли-
зане в Националната 
лига при жените. Роде-
ната през 1973 състеза-
телка бе в редиците на 
двукратните европейс-
ки шампионки в пери-
ода 2002-2005 година. 
За това време баскет-
болистката играеща на 
поста гард стана два 
пъти шампионка със 
“Славия”, съответно 
за 2003 и 2004 година. 
Отделно от това, Бач-
кова бе със сериозен 
принос и за спечелва-
нето на купата на Бъ-
лгария от “белия” тим 
през 2003. През пос-
ледните няколко го-
дини ветеранката пък 
бе в състава на “Берое 
07” и бе основна фигу-
ра на старозагорския 
тим. Привличането на 
опитния плеймейкър, 
непосредствено пре-

ди квалификациите за 
елита, показва наглед-
но порасналите цели 
на клуба за новия шам-
пионат.   

За сезон 2009/10 
старши треньорът на 
15-кратните шампон-
ки Надка Голчева ще 
разчита и на момичета 

от школата на клуба, а 
освен Бачкова новите 
имена са Ана Стойкова 
и Михаела Дилова от 
НСА, както и Алексан-

Баскетбол16

Албена Бачкова се завърна 
в “белия” клуб

Сериозен проблем 
имаше в състава на 
“белите” преди старта 
на квалификациите за 
място в елитната шес-
торка. Досегашният 
център на тима Лиляна 
Илиева напусна клуба 
в Посока Италия. 190 
сантиметровата състе-
зателка се присъеди-
ни към “Фотоаматоре” 
(Флоренция). През из-
миналия сезон тя за-
писа общо 29 мача за 
тима в първенството и 
за Купата на България. 
В тези срещи Илиева 
успя да запише сред-
ни показатели от 12.31 
точки и 5.93 борби.

Празнината в подко-
шието на “Славия” вече 
е запълнена. Новият 
център се казва Алек-
сандра Делчева. Инте-
ресното при Делчева 
е, че тя е бивша волей-
болистка на “белите”?! 
С тима си тя има и не 
малко успехи. През 
2007 година Алексан-

дра Делчева, бе част 
от състава донесъл на 

“белия” клуб купата 
на България. А в две 
поредни първенс-
тва 2006 и 2007 ста-
на вицешампион на 
страната, отново с 
отбора на “Славия”. 
Високата 202 санти-
метра състезателка 
сама е изявила же-
лание да премине 
в баскетбола. Това 
потвърждава на-
следствената черта 
на фамилия Делче-
ви, след като в ми-
налото и нейният 
баща се е състеза-
вал с оранжевата 
топка. Остава да се 
види как ще проте-
че адаптацията на 
новото попълне-
ние, което си е пре-
цедент, не само в 
родния, но и в чуж-
дестранния спорт. 
Към настоящия мо-
мент, Александра 
Делчева ще продъл-

жи да съчетава и двата 
спорта.  

БараЖ за влизане 
в Женската 

наЦионална 
БаскетБолна лиГа, 

сезон 2009/2010

първи кръг, 7 октомври  
НСА – “Тони 7” – 15.00 
”Славия” – “Миньор” – 17.00

втори кръг, 8 октомври  
”Миньор” – НСА – 15.00 
”Тони 7” – “Славия”  – 17.00

трети кръг, 9 октомври  
НСА – “Славия” – 15.00 
”Миньор” – “Тони 7” – 17.00 
 

Волейболистка е новият център

дра Делчева, и Теодора 
Ралева, бивша състеза-
телка на “ЛукОйл Неф-
тохимик” (Бургас). 

Както ви информи-
рахме в миналия брой, 
от предишния състав 
от по-опитните остават 
само Тонка Тенчева и 
Стефка Николова, ако 
не си намери отбор в 
чужбина. Лиляна Илие-
ва, пък е преотстъпена 
в тима от Флоренция 
“Фотоаматоре”. Много 
се разчита на посте-
пенното обиграване и 
на част от кадетките, 
които спечелиха тит-
лата на последното 
държавно първенство 
при шестнайсет го-
дишните. Към настоя-
щия момент, след при-
вличането на Бачкова, 
средната възраст на 
състава на “Славия” е 
малко над двайсет го-
дини. 

Албена Бачкова държи 
шампионския трофей за 
2004 година, който спечели 
със “Славия” 

В новото си баскетбол-
но амплоа Александра 
Делчева вече няма да 
застава на линията за 
начален удар   

Славистките започват
бараж за влизане в НБЛ
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Турската столица 
посрещна славистите 
с топло, дори горещо 
време. Домакините този 
път бяха перфектни в 
организацията. Всички 
участващи отбори бяха 
настанени в петзвезд-
ния хотел „Етап Алтъ-
нел”. Хотелът се намира 
на три спирки с метрото 
от идеалния център на 
Анкара. Настаняването 
бе в стаи с по двама и по 
трима, а можеше да се 
ползва и сауна, и парна 
баня. Към всеки отбор 
бе определен асистент, 
който да се грижи за 
организацията по на-
станяването и всички 
технически въпроси на 
гостите. Към българския 
състав бе прикрепена 
чаровната Хюрие Йелиз 
Юксел. Младата туркиня 
е една от звездите в мес-
тния женски хокей, оп-
ределяна неведнъж за 
играч на сезона. Така и 
не стана ясно дали сама 
е пожелала да придру-
жава точно нашия тим. 
Факт е, че след края на 
турнира тя събра под-
писи от всички от нашия 
щаб на фланелка с над-
пис „България”.

На техническата 
конференция преди 
турнира стана ясно, че 
израелският отбор е 
пристигнал с хокеисти, 
които са под необходи-
мия брой по правилник. 
Останалите участници 
гласуваха, че приемат 

мачовете с израелците 
да се играят при тези ус-

„Белите” изпуснаха да бият       „Барселона” в Анкара
Славистите постигнаха две победи в турската столица и записаха най-
успешното си участие от 11 години в първия кръг за Континенталната купа

ловия и резултатите да 
се зачитат. Домакините 
бяха осигурили преки 
телевизионни излъчва-
ния за всички двубои на 
турския състав.

Славистите излязоха 
в мача на откриването 
срещу „Полис Академи-
ши” с нагласа за победа. 
Още в първите минути 
се видя, че „белите” са 
по-класният състав и в 5-
ата минута Светлин Сто-
ев ознаменува дебюта 
си в „Славия” с гол след 

асистенция на Петър 
Хаджитонев и Богдан 
Стефанов. Изненадва-
що домакините, в чийто 
състав имаше само един 
чуждестранен състе-
зател - украинецът Ру-
денко, изравниха след 
по-малко от две минути. 
Славистите отново изля-
зоха напред с попадение 
на капитана Мухачов, но 
турците пак съумяха да 

стигнат до равенството. 
През втората третина 
двата отбора се дебне-
ха, а „белите” пропиляха 
редица възможности 
да дръпнат в резултата. 
След много силна трета 
част, българските шам-
пиони наложиха волята 
си и записаха категори-
чен успех със 7:3. Кури-
озно в тази третина бе 
прекъсването за повече 
от 20 минути в 51-ата 
минута, заради смяна на 
счупен плексиглас в бли-
зост до вратата на Конс-
тантин Михайлов.

След успеха на „Бар-
селона” над „Херцеля” в 
първия ден, „белите” и 
каталунците излязоха в 
директен спор за първа-
та позиция в късния мач 
в събота. Нашите излязо-
ха пренавити в първите 
минути. След наказание 
и при числено намален 
състав „белите” позволи-
ха на испанците с лекота 
да отбележат още в 4-ата 
минута чрез сърбина 
Кошич, дошъл в „Барса” 
от „Цървена звезда”. Пос-
ледвалите минути пока-
заха, че испанците не са 
никак страшни. Златен 
шанс за изравняване бе 
изпуснат в средата на 
третината, когато „Сла-
вия” имаше двама души 

„Славия” записа нови две победи на сметката си в турнира за Конти-
ненталната купа. Те обаче се оказаха недостатъчни за продължаване в 
следващия кръг на надпреварата. „Белите” могат да съжаляват, че от-
стъпиха в ключовия мач срещу испанския шампион „Барселона”, в който 
головите ситуации пред каталунската врата не липсваха. Въпреки за-
губата, момчетата и техните треньори Георги Миланов и Атанас Ди-
митров показаха, че могат да бъдат равностойни на съперник от голям 
клуб, който ги превъзхождаше само... финансово.

Председателят на турската фе-
дерация г-н кълавуз с встъпител-
ни думи преди турнира, вляво от-
борът на “белите”

Повече от 20 минути бе прекъсва-
нето в средата на третата част 
на мача между българския шам-
пион и домакините заради счупен 
плексиглас от мантинелата

капитаните на „Славия” (Станислав Мухачов) и 
„Барселона” (Енрике Запата) се поздравяват със съди-
ите преди началото на двубоя между двата отбора   
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повече на леда, но не 
съумя да се възползва от 
числения си превес. През 
вторите двайсет минути 
„белите” получиха нови 
два гола, единият от ко-
ито отново при числено 
намален състав. Наказа-
нията се оказаха ахиле-
совата пета за софианци 
- нашите получиха двой-
но повече наказателни 
минути от съперниците 
си, което в един равно-
стоен двубой е решава-
що. Въпреки негативния 
резултат, хокеистите на 
„Славия” не излязоха 
примирени в послед-
ната третина. Слависти-
те натиснаха и в 50-ата 
минута стигнаха до гол 
чрез Мартин Бояджиев. 
Попадението бе оспор-
вано от каталунците, но 
бе признато от съдиите. 
След гола за българския 
състав испанците задъл-
го се прибраха в своята 
зона, а „белите” натиска-
ха, но така и не се стигна 
до нови попадения.

В третия и последен 
ден на турнира „Славия” 
записа лесна победа над 
израелския шампион. 
„Херцеля” (Петах Тиква) 

бе пристигнал в Анкара 
без куп от основните си 
състезатели, което се 
отрази на осезаемо на 
силата на състава. В тази 
среща щабът на „белите” 
също даде шанс на всич-
ки, които не бяха играли 
до този момент, да се 
появят на леда. През вто-
рата третина на вратата 
на „Славия” дебютира 23-
годишният вратар със 
словашки паспорт Доб-
ромир Парашков, чийто 
баща е българин.

Основната тежест на 
срещите за българския 
шампион бе изнесена 
от по-опитните в съста-
ва. Истински лидер бе 

капитанът Станислав 
Мухачов, който вкара 5 
от 19-те гола за „Славия”. 
Много стабилен на леда 
бе Петър Хаджитонев, 
а отлично се включи и 
дошлият от „Спартак” 
Светлин Стоев, на кого-
то бе гласувано доверие 
да играе в първа петица. 
В защита само добри 
думи заслужава младият 
Богдан Стефанов, който 
си партнираше безпог-
решно с опитния Роман 

Моргунов. Във втора 
петица нападателите Ге-
орги Младенов, Мартин 
Бояджиев и Росен Асе-
нов бяха на висота, а в 
защита ветераните Мар-
тин Гюров и Цветан Цве-
танов не допускаха из-
ненади. Третата петица, 
съставена почти изцяло 
от дебютанти, бе доста 
стъписана при първите 
си появи на леда. Важна 
роля, за преодоляване-
то на това смущение, с 
опита си изигра Джефри 
Хаглънд, покрай кого-
то Никита Инджеватов, 
Иван Михайлов, Явор 
Славчев и Кристиян Ра-
дованов постепенно на-
трупаха самочувствие и 
започнаха да действат 
по-уверено. Тук е мяс-
тото да се отбележи и 
ролята на треньорите 
Георги Миланов и Ата-
нас Димитров, които за 
пореден път доказаха, 
че умеят да градят бое-
способен отбор.  

СтАтИСтИкА
континентална купа - 2009/2010 - I кръг, група „а” - анкара (турция)

25 септември
„полис академиши” - „славия” 3:7 (2:2, 0:0, 1:5)
Голмайстори за „славия”: Станислав Мухачов-3, Светлин Стоев, Мартин Бояджиев, Георги Младенов, 
Роман Моргунов
„Барселона” - „херцеля” 14:1 (6:0, 5:1, 3:0)

26 септември
„полис академиши” - „херцеля” 8:2 (3:0, 3:0, 2:2)
„славия” - „Барселона” 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голмайстор за „славия”: Мартин Бояджиев

27 септември
„славия” - „херцеля” 11:2 (4:1, 3:0, 4:1)
Голмайстори за „славия”: Джефри Хаглънд-2, Светлин Стоев-2, Георги Младенов-2 Станислав Муха-
чов-2, Цветан Цветанов-2, Росен Асенов
„полис академиши” - „Барселона” 1:13 (0:4, 0:2, 1:7)

крайно класиране:
отбор  м п пдв здв з г.р. т.
1. „Барселона” (Исп) 3 3 0 0 0 30-3 9
2. „Славия” (Бъл) 3 2 0 0 1 19-8 6
3. „Полис Академиши” (Тур)3 1 0 0 2 12-23 3
4. „Херцеля” (Изр) 3 0 0 0 3 6-33 0
Легенда: м - мачове, п - победи, пдв - победи след допълнително време, здв - загуби след допълнително 
време, з - загуби, г.р. - голова разлика, т - точки

състав на „славия” 
за турнира:

ВРАТАРИ
1. Константин Михайлов
13. Добромир Парашков

ЗАЩИТНИЦИ
22. Роман Моргунов
4. Цветан Цветанов
21. Александър Танев
5. Богдан Стефанов
7. Мартин Гюров
6. Явор Славчев
12. Кристиян Радованов
23. Станислав Кънчев
10. Димо Йорданов

НАПАДАТЕЛИ
19. Георги Младенов
17. Петър Хаджитонев
9. Станислав Мухачов (ка-
питан)
87. Мартин Бояджиев
18. Джефри Хаглънд
11. Росен Асенов
8. Никита Инджеватов
15. Иван Михайлов
16. Светлин Стоев

Всяка седмица лю-
бителите на кънките 
на лед могат да се на-
сладят на удоволстви-
ето на зимния стадион 

на “белите”. Часовете 
за свободно пързаля-
не са в сряда и петък 
от 18:30 до 20:00 ч., а 
в събота и неделя - от 

11:30 до 13:00 ч. и от 
17:00 до 18:30 ч. Цена-
та за вход е 4.00 лева, 
а наемът на кънки - 
3.00 лв.

Общата оценка от 
участието на „Славия” в 
тазгодишния турнир е 
изцяло положителна, а 
нагласата в клуба - в ид-
ните сезони „белите” да 
се преборят и да преми-
нат в следващия кръг.

Анкара - София
Свободан АЛЕКСАНДРОВ

ПЕТ ОТБОРА СЪС ЗАЯВКИ ЗА 
ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО

Пет клуба подадоха молби за участие в дъ-
ржавното първенство по хокей на лед за мъже 
за сезон 2009/10. Освен шампионите от „Славия” 
желание да се състезават са заявили още ЦСКА, 
„Левски”, „Айсберг” и „Динамо”. Миналогодиш-
ният участник в шампионата „Спартак” не можа 
да събере необходимия брой състезатели. В 
„Айсберг”, пък ще играят много от юношите на 
„белите”. Все още не е съставен календарът на 
първенството. Очаква се битката за титлата да 
започне през ноември.

стадион “славия” предлаГа 
Часове за своБодно пързаляне

Джефри Хаглънд пръв сложи подписа си на 
фланелката с надпис „България” по настоява-
не на чаровната асистентка от домакините 
Хюрие Йелиз Юксел (вляво)
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Агитката на “Славия” най-после получи поводи за радост от представянето 
на “белите” футболисти. трите поредни успеха дават повод на феновете на 
най-стария роден тим да очакват с надежди предстоящите тежки двубои.

Статистика за предстоящите мачове на славистите на стр. 7
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Испанецът Дидак Гонсалес стана 51-вия 
чуждестранен играч с фланелката на “Славия”. 
Ибериецът дебютира за “белите”, заедно с 
полякът томаш Сайдак в срещата със “Сливен”. 
Още тогава двамата показаха завидни качества. 
В мача с “Миньор” (Перник) Гонсалес отбеляза и 
красив гол, който в крайна сметка донесе победата 
на славистите. Попадението му пък бе първото 
вкарано в родния елит от играч от Испания. 

Още за чужденците с “бялата” фланелка през 
миналия ХХ век на стр. 10-11

Хокеистът Иван 
Михайлов (№15), 
който от тази есен 
вече е студент в 
УНСС, асистира за 
два от головете в 
мача срещу „Херцеля” 
(Петах тиква). 
Израелският шампион 
пък буквално бе 
прегазен от “бялата” 
лавина с 11:2 в мача 
от предварителната 
група на турнира за 
континенталната 
купа.

Всички подробности 
от турнира в Анкара на 

стр. 18-19


