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Милен Радуканов в откровен 
разговор преди началото на 
пролетния сезон        На стр. 5

Подновява се 
ш а м п и о н а -
тът в българ-

ския футболен елит. 
Славистите започват 
срещу двата си исто-
рически съперници 
– „сини” и „червени” 
от София. Привърже-
ниците на „Славия” 
очакват визитите на 
„Герена” и на „Арми-
ята” със смесени чув-
ства. От една страна 
е споменът от сла-
бото представяне на 
„белите” през есен-
ния дял, но от друга 
са добрите вести от 
контролните срещи в 
подготовката. В Ан-
талия възпитаниците 
на Милен Радуканов 
спечелиха четири по-
беди от пет срещи и 
това вдъхва надежди 
за по-спокойна про-
лет. Но не само това 

4 април, 19 часа, зала 1 на НДК – нов   
   концерт и филм       за „белия” клуб

Футболната 
пролет идва

са вълненията на 
славистката общест-
веност. 

Във все още не из-
теклата вековна годи-
на, започнала на 10 
април 2013 г., пред-
стоят да се случат 

не малко радостни 
събития. На 4 април, 
тази година зала 1 на 
НДК отново ще събе-
ре хиляди славистки 
сърца. Този път пово-
дът е документалният 
филм за „белия” клуб, 

както и премиерата 
на песните, посвете-
ни на „Славия”, за-
писани и изпълнени 
от знакови родни му-
зиканти. През месец 
март пък ще бъде 
промоцията на вто-

рата книга от издател-
ския проект, посветен 
на вековния юбилей 
на „белите”. Това е 
алманахът „100 го-
дини „Славия”. Така 
че, и новата година 
ще започне с радост-
ни емоции за слави-
стката общественост, 
дано принос за това 
да дадат и футболи-
стите на клуба.

На добър час!   
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Първият отбор на 
училище "Св. Св. Ки-
рил и Методий" спе-
чели единадесетото 

издание на традици-
онния турнир "Деца 
играят футбол с ем-
блемата на "Славия", 

Отново празник в Козлодуй
организиран от Регио-
налния местен клуб на 
слависта, с помощта 
на ПФК „Славия” 1913 

АД.
Всички малки фут-

болисти от шестте уча-
стващи състава полу-

чиха много подаръци и 
лакомства, имаше тор-
ти и питки с емблемата 
на "белите".

Гости на проявата 
бяха "белите" легенди 
Чавдар Цветков (ре-
кордьор на "Славия" с 
57 мача в националния 
отбор), както и полу-
финалистите в Европа 
през 1967 г. Михаил 
Мишев - Горнобанския 
кмет  (51 гола за "бели-
те") и Георги Б. Гугалов 
(278 мача с белия екип 
в "А" група").

Двама от най-
активните слависти в 
крайдунавския град - 
Павел Джамбов и Цве-
тан Мончев, получиха 
специални медали "За 
заслуги" и грамоти по 
повод вековния юби-
лей на "Славия".

Десетки деца от крайдунавския град застанаха на старт и през 2014 година в надпреварата 
„Деца играят футбол с емблемата на „Славия”  

Славистката  легенда Чав-
дар Цветков връчва купата 
на отбора победител пред 
погледа на президента на 
баскетболния клуб на „бе-
лите” Васил Йотов

Прекрасни на-
гради имаше 

и този път за 
най-добрите

Снимка за 
спомен на ти-
ма-шампион и 
част от орга-
низаторите 
на проявата

Отборите 
строени преди 
началото на по-
редния мач
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Това са акцен-
тите за нача-
лото на 2014 и 

новата година започва 
повече от ударно за 
славистките фенове. 
Първо в началото на 
март ще бъде про-
моцията на втората 
книга от издателския 
проект в чест на юби-
лея на „белия” клуб. 
Алманахът „100 годи-
ни „Славия“ е посве-
тен на всички спорто-
ве развивани в клуба 
в неговата вековна 
история. Изданието, 
дело на колектив от 17 
автора, е във формат 
А4, какъвто е и клуб-
ният вестник, и ще 
бъде в два варианта, 
с твърди и меки кори-
ци. На 400 страници 
хронологично са пред-
ставени различните 
спортни дисциплини. 
Самата книга пък за-
почва с най-важните 
исторически акценти, 
преминава се през 
големите върхове на 
Олимпийския, све-
товния и европейския 
подиум за състезате-
лите на „белите” и се 
продължава с колек-
тивните спортове. За 
първи път ще бъдат 
посочени съставите 
на всички тимове на 
„Славия” печелили 
титлата или национал-
ната купа. Читателите 
ще узнаят и всички 
европейски мачове на 
„белите” отбори, както 
и ще прочетат портре-
ти на най-изявените 
им представители. 
Проследени са ана-
лите и ключовите 
моменти и на всички 
индивидуални дисци-
плини, където са по-
сочени и спечелените 
титли и медали на 
международната аре-
на. Изданието, богато 
илюстрирано с близо 
700 снимки, предлага 
и още любопитни ма-
териали свързани със 
„Славия”.   

За първи път от 10 
години насам се под-
готвя и документален 
филм посветен на 

първи път песни за 
„белите“, които все 
още не са достиг-
нали до публиката. 
На проявата в НДК от 
4 април тази година 
ще се продават и две 
от книгите, посветени 
на 100-годишнината 
на „Славия”, както и 
специално израбо-
тен диск с музикални 
изпълнения за „бели-
те“.

И за финал на сла-
вистките емоции в 
първите месеци на 
годината идва и те-
мата с новия стадион. 
Събитието е широко 
отразявано от всички 
медии в последните 
месеци, затова тук 
само ще маркираме 
основното. Развити-
ето на въпроса с „бя-
лата” клубна арена е 

„белия” клуб. Лентата, 
с режисьор Андрей 
Слабаков, ще пред-
стави интересни мо-
менти от историята 
на „Славия”, както и 
любопитни спомени 
на част от легендите 
на клуба. Проектът е 
дело на обществения 
комитет „100 години 
„Славия“ и се осъще-
ствява от екипа орга-
низирал грандиозния 
концерт-спектакъл, с 
който се отбеляза ми-
налата година веков-
ния юбилей. 

Отделно от тази 
инициатива в ход е и 
друга проява. Извест-
ни български музикан-
ти, фенове на „бели-
те”, записват песни и 
клипове посветени на 
любимия клуб. Сред 
изпълнителите личат 
имената на групите 
„Спринт” и „Импулс”, 
вокалиста на „Сигнал” 
Йордан Караджов, 
джаз-звездата Васил 
Петров, народната 
певица Поли Паскова 

и други любими изпъ-
лнители. 

Премиерата на до-
кументалния филм 
„100 години „Славия“ 
и концертът-промо-
ция на песните, по-
светени на вековния 
юбилей на „белите“, 
ще се състоят на 4 
април 2014 година от 
19 часа в зала 1 на 
Националния дворец 

на културата. Цената 
на билета е повече 
от символична и ще 
бъде 5 лева. Вход-
ните пропуски ще се 
продават в билетния 
център на НДК, както 
и на стадион „Славия“. 
На шоуто, организи-
рано от Обществе-
ния комитет „100 го-
дини „Славия”, ще 
бъдат изпълнени за 

Отново концерт, 
поредна книга, 
документален филм, 
нов стадион...

На 4 април тази година хиляди слависти отново ще напълнят зала 1 на 
НДК, както сториха това на юбилейния концерт-спектакъл през 2013 г. 

на финалната си пра-
ва, като остават само 
още няколко уточня-
ващи детайла, за да 
започне изграждане-
то на най-модерния 
стадион у нас. А след 
това възраждането на 
„Славия” и връщането 
на тима на позиции-
те, които исторически 
има и му прилягат по 
право в родния фут-
бол, е само въпрос на 
време!   

Камен ОГНЯНОВ
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Много трудно 
е да си спом-
ним зимен 

подготвителен пери-
од, в който отборът на 
„Славия” от 6 мача да 
е спечелил пет победи 
и да е загубил само 
една контрола, в която 
излезе с много млад 
и експериментален 
състав. Още повече, 
че в цели пет срещи 
вратата на „белите” 
остана непоразена от 
съперника.

И всичко това се 
случи в тези 45 дни, 
когато последовател-
но три централни за-
щитници на тима по-
лучиха еднакви конту-
зии – скъсване на гле-
зенни връзки. Става 
дума за Стефан Вел-
ков, наранил се преди 
Нова година при игра 
на малки вратички в 
махалата, за Констан-
тин Велков, контузил 
се в края на първия 
подготвителен лагер в 
Сандански и за мла-
дия Мирослав Иванов, 
получил травмата на 
загрявката на контро-

лата с „Тираспол”. Но 
той стисна зъби, по-
жела глезенът му да 
бъде стегнат в здрава 
превръзка и така игра 
60 минути, и то се 
представи добре. Но 
три дни по-късно бе 
опериран в София – 
път, който по-рано из-
минаха Стефан Вел-
ков и Константин Вел-
ков. Като прибавим и 
освобождаването на 
Виктор Генев, наме-
рил си отбор между-
временно в Казахстан 
става ясно, че сърцето 
на отбраната на „Сла-
вия” е тотално подме-
нено. 

Още преди Коле-
да от Албания дойде 
Кире Ристевски, който 
през януари 2014 г. на-
учи, че вече е и маке-
донски национал. Ди-
митър Пиргов изкара 
успешни проби в нача-
лото на годината, а Ве-
личко Величков дойде 
по спешност след 
травмата на К. Велков. 
Наложи се още един 
много бърз трансфер 
– когато Галин Иванов 

получи частично му-
скулно разкъсване на 
двубоя със „Самсунг” 
в Анталия буквално 
след два дни в лагера 
на „Славия” пристигна 
бившият младежки на-
ционал Валентин Мар-
чев. Преди пътуването 
за курорта Лара Живко 
Петков бе освободен 
след неуспешно пре-
карани проби, същото 
важи и за нигерие-
ца Феми, австриеца 
Гюнтершпергер и за 
португалеца Тиаго, ко-
ито не впечатлиха тре-
ньорския екип. Само 
словенецът Тадей 
Апатич, който може 
да действа и като ляв 
бранител и като ляв 
външен нападател, 
впечатли треньорско-
то ръководство и полу-
чи договор за година и 
половина.

Наложи се усеща-
нето, че селекцията на 
„белите” вървеше бав-
но, но това е най-вече 
заради желанието на 
спортно-техническия 
щаб да се вземат точ-
ните хора на точните 

постове, а не да се 
привличат футболи-
сти „на килограм”. И 
игрите в контролите 
дадоха сериозен опти-
мизъм, че новодошли-
те са играчи с добри 
качества.

Така се оформи 
състав от 20 играчи (от 
тях двама контузени) 
опитни футболисти, 
на които ще се разчи-
та през пролетта, към 
тях цялата подготовка 
проведоха и шести-
ма юноши. На врата-
та Георги Петков се 
очертава като твърд 
титуляр със замест-
ник Емил Петров, в 
центъра на отбраната 
най-вероятно ще дей-
стват Димитър Пиргов 
и Кире Ристевски, че-
сто може би ще влиза 
и Величко Величков. 
Пръв от контузените 
централни защитни-
ци ще е готов за игра 
Стефан Велков, дока-
то Константин Велков 
и Мирослав Иванов 
пропускат цялата про-
лет. Дясната зона е за 
национала Радослав 
Димитров, Фернан-
до Да Силва и Галин 
Иванов, евентуално 
и Георги Пашов, а ля-
вата – за Цветозар 
Панов, Тадей Апатич 
и Валентин Марчев. 
Във всичките контро-
ли като опорен халф 
страхотно игра Чав-
дар Янков, най-често 
до него са Янко Сан-
дански или Олег Ша-
лаев. Атанас Курдов 
през по-голямата част 
бе на върха на атака-
та, но в дълги периоди 
там играеше Радос-
лав Василев, а тогава 
Курдов се изтегляше 
зад него. Другите оп-
ции пред треньорите 

Контролите през 
Зима 2014

Суха мрежа в 
пет контроли!

вече са младите и ам-
бициозни Александър 
Александров, Янис 
Карабельов, Миро-
слав Христов, Марио 
Петков, Емил Стоев, 
Китан Василев, за кои-
то обаче е още малко 
рано да поемат по-

Срещу корейския „Самсунг” (Сувон) славистите, в тъмни екипи, спечелиха 
най-авторитетната си победа в зимния подготвителен период на 2014 г. 

25 януари, Сандански
„Славия” – „Монтана” 3:0 

„Славия”: Г. Петков, Р. Дими-
тров, Д. Пиргов, К. Ристевски, 
Цв. Панов, Шалаев, Ч. Янков, 
Г. Иванов, Ф. Да Силва, Ат. Кур-
дов, Р. Василев (Ем. Петров, Г. 
Пашов, М. Иванов, М. Христов, 
М. Петров, Я. Карабельов, Я. 
Сандански, Живко Петков, Ал. 
Александров, Феми Олувафе-
ми Оренуга, Роман Гюнтерш-
пергер, Е. Стоев, К. Василев).
Голмайстори: 1:0 Да Силва (6), 
2:0 Молдованов (10 – автогол), 
3:0 Курдов (31).

31 януари, Анталия
„Славия” – „Иртиш” 

(Павлодар) 1:0
„Славия”: Г. Петков, Р. Дими-
тров, Пиргов, Ристевски, Па-
нов, Янков, Да Силва, Шалаев, 
Феми, Г. Иванов, Курдов (Ем. 
Петров, Пашов, Сандански,  
Гюнтершпергер, Р. Василев, Ж. 
Петков).
Голмайстор: 1:0 Курдов (31).

3 февруари, Анталия
„Славия” – Политехника

(Тимишоара) 2:0
„Славия”: Г. Петков, Р. Дими-
тров, Пиргов, Ристевски, Па-
нов, Шалаев, Ч. Янков, Г. Ива-
нов, Да Силва, Р. Василев, Кур-
дов (Ем. Петров, Сандански, М. 
Иванов, Ем. Стоев, В. Величков, 
Я. Карабельов, М. Христов, 
Феми и Гюнтершпергер).
Голмайстори: 1:0 Г. Иванов 
(24), 2:0 Г. Иванов (41).

7 февруари, Анталия
„Славия” – „Самсунг” 

(Южна Корея) 2:0
„Славия”: Г. Петков, Р. Дими-
тров, Пиргов, Ристевски, Па-
нов, Ч. Янков, Шалаев, Г. Ива-
нов, Да Силва, Тиаго и Курдов 
(Тадей Апатич, Сандански, Ве-
личков, Карабельов и Стоев).
Голмайстори: 1:0 Курдов (53 – 
дузпа), 2:0 Р. Василев (62).

9 февруари, Анталия
„Славия” – „Тираспол” 

(Молдова) 0:3 
„Славия”: Ем. Петров, М. Пет-
ков, М. Иванов, Величков, Па-
шов, Сандански, Апатич, Тиаго, 
Р. Василев, Александров, Кур-
дов (Карабельов, К. Василев, 
М. Христов, Е. Стоев, Янков, Р. 
Димитров, Пиргов, Ристевски, 
Да Силва, Панов).
Голмайстори: 0:1 Каранейчев 
(15), 0:2 Овсянников (84), 0:3 
Молла (85).
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Треньорът на „Славия” Милен Радука-
нов даде специално интервю за чита-
телите на в. „Славия” веднага след края 
на подготвителния лагер в Анталия.

- Как се чувствате в „Славия”, г-н Ра-
дуканов?

- Отлично. „Славия” е страхотно място 
за треньорска работа, където получаваш 
възможност да разгърнеш и реализираш 
идеите си. Благодаря първо на футболи-
стите, че работиха упорито и съзнателно 
през цялата подготовка, бяхме заедно 45 
дни и свършихме много работа. Благода-
ря на спортно-технически екип, че заедно 
моделирахме идеите си за отбора, за се-
лекцията, за начина на игра. Благодаря и 
на клубното ръководство, че ни осигури 
отлични възможности за подготовка. Надя-
вам се всичко това да даде видим резултат 
най-вече в качеството на играта на отбора. 
Стане ли това няма как да не дойдат и по-
добрите резултати.

- Кажете по няколко думи за контроли-
те, които игра отборът?

- Първо спечелихме в Сандански срещу 
„Монтана” с 3:0, но това е двубой, за кой-
то няма смисъл да говорим – просто първи 
мач през зимата. След това в Анталия побе-
дихме коравия казахстански „Иртиш” с 1:0, 
като на моменти направихме някои много 
хубави и позитивни неща на терена. После 
дойде успехът с 2:0 срещу румънския „По-
литехника” – надиграхме съперника катего-
рично. В дълги периоди от мача владеехме 
инициативата и комбинирахме много до-
бре. Сетне записахме авторитетна победа 
срещу двукратния азиатски шампион „Сам-
сунг” от Южна Корея. В много тежък мач 
срещу изключително подвижен и напорист 
съперник след равностойно първо полу-
време наложихме волята си през второто, 
можеше да спечелим и с по-голям резул-
тат. После срещу молдовския „Тираспол” 
излязохме с експериментален състав, в 
който двама души бяха на проби и имаше 
шестима млади футболисти. Не играхме 
лошо, но загубихме – вкараха ни един гол 
в първото полувреме и два в самия край 
на двубоя. Малко преди това влязоха ня-

12 февруари, Анталия
„Славия” – „Тобол” 

(Казахстан) 1:0
„Славия”: Г. Петков, Р. Ди-
митров, Ристевски, Пиргов, 
Апатич, Сандански,  Янков, 
Шалаев, Да Силва, Курдов, 
Панов (Валентин Марчев, Р. 
Василев, Пашов, Ем. Стоев).
Голмайстор: 1:0 Да Силва 
(21).

Програма до края на 
втория дял  от първата 
фаза на шампионата:

XXIV кръг
21 февруари (петък), 13:30 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Черно море“
22 февруари (събота),
14:00 ч.
„Локомотив“ (Сф) – 
„Нефтохимик“
„Любимец“ – 
„Локомотив“ (Пд)
22 февруари (събота), 
16:15 ч.
„Левски“ – „Славия“
23 февруари (неделя), 
14:00 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Лудогорец“
23 февруари (неделя), 
16:15 ч.
„Литекс“ – „Берое“
24 февруари (понеделник), 
17:15 ч.
„Черноморец“ – ЦСКА

XXV кръг
28 февруари (петък), 15:30 ч.
„Локомотив“ (Сф) – „Левски“
1 март (събота), 14:00 ч.
„Черно море“ – „Литекс“
1 март (събота), 15:30 ч.
„Берое“ – „Любимец“
1 март (събота), 16:15 ч.
ЦСКА – „Славия“
2 март (неделя), 15:30 ч.
„Нефтохимик“ – „Ботев“ (Пд)
2 март (неделя), 17:30 ч.
„Лудогорец“ – „Пирин“ (ГД)
3 март (понеделник), 16:15 ч.
„Локомотив“ (Пд) – „Черно-
морец“

XXVI кръг
8 март (събота), 13:30 ч.
„Ботев“ (Пд) – „Локомотив“ 
(Сф)
8 март (събота), 16:15 ч.
„Левски“ – ЦСКА
9 март (неделя), 15:00 ч.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд)
9 март (неделя), 15:30 ч.
„Пирин“ (ГД) – „Нефтохимик“
„Любимец“ – „Черно море“
9 март (неделя), 17:15 ч.
„Черноморец“ – „Берое“
9 март (неделя), 19:30 ч.
„Литекс“ – „Лудогорец“

голяма отговорност.
Така съставът на 

„Славия” може би е 
най-младият в цяла-
та „А” група само с 
един полеви играч на 
30 години (Янков) и с 
най-ниската средна 
възраст в елита.

кои от по-опитните футболисти, но сякаш 
се включиха малко поотпуснати. Но съм 
доволен и от тази загуба, която дойде точ-
но навреме в психологически аспект – да 
не би някой да си помисли, че сме стана-
ли много силни. Завършихме контролите в 
Анталия с още една победа – срещу казах-
станския „Тобол” с 1:0, като за съперника 
ни ще кажа, че ни затрудни повече от „Ир-
тиш”, наложи плътно покритие в средата на 
терена и въобще срещу подобен отбор се 
играе трудно.

- Най-важните изводи за Вас от подго-
товката?

- Смятам, че попълнихме състава с добри 
футболисти, всеки от които ще си тежи на 
мястото. Прегледахме над 100 предложе-
ни ни играчи, чужденци и свободни агенти 
в българския футбол. Имахме варианти за 
всички необходими постове. Затова бяхме 
готови и спешно взехме Величко Величков, 
и Валентин Марчев, когато се наложи. От 
дошлите на проби чужденци предложихме 
договор само на словенеца Тадей Апатич, 
който с добрия си ляв крак вярваме, че ще 
бъде полезен в лявата част на терена. Дру-
гите, които дойдоха, не бяха слаби играчи, 
но не блестяха с нещо повече от тези фут-
болисти, които имаме. Затова предпочетох-
ме българските попълнения.

- С отбора се подготвяха и шестима 
юноши...

- Това са момчета с качества, с които 
трябва обаче много да се работи. Смятам, 
че след още две подобни подготовки – една 
през лятото и една през следващата зима 
всичките млади ще могат пълноценно да 
заиграят в мъжкия отбор. Сега им е малко 
рано. Важно за тези момчета е обаче и да 
обърнат внимание на училището, казах им, 
че искам да ми донесат бележниците си да 
проверя какви са оценките им. И твърдо им 
заявих, че един ден ще отида в училището 
им и ако ги няма в клас повече няма да по-
миришат мъжкия отбор.

- Какво да очакваме от „Славия” през 
пролетта, г-н Радуканов?

- Много искам отборът да покаже нова 
физиономия, пораснала класа и добро са-
мочувствие. Съзнавам, че програмата ни, 
която започва с гостувания на „Левски” и 
ЦСКА, е много трудна. Но добрите футбо-
листи се доказват в тежките мачове. Вяр-
вам във възможностите на отбора, искам 
да играем добър и привлекателен футбол. 
Който да зарадва славистката публика и да 
я върне на трибуните на стадион „Славия”. 

Николай КРЪСТЕВ,
Анталия

Милен Радуканов 
е доволен от 
проведената зимна 
подготовка и се 
надява „белите” 
футболисти да 
намерят себе си през 
пролетта  

„Излязохме на 
правилния път”

Милен 
Радуканов: 
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Шестима нови 
футболисти ще за-
щитават честта на 
„Славия“ през оста-
налата част от се-
зона. Треньорът 
Милен Радуканов 
вече обяви, че ще 
използва последни-
те три кръга от ре-
довния шампионат 
и плейофната фаза 
най-вече за обигра-
ване на тим, който в 
следващото първен-
ство да преследва 
по-високи цели. 

Логично специ-
алистът привлече 
попълнения преиму-
ществено в защи-
тата – ахилесовата 
пета на състава, 
допуснала цели 32 
гола в 23 срещи от 
есенния дял. Допъ-
лнителна нужда от 
подсилване създа-
доха и контузиите 
на Костадин Велков, 
Стефан Велков и 
Мирослав Иванов. 

Най-големи на-
дежди за укрепва-
не на отбраната се 
възлагат на македо-
неца 

ляв бек. Между 2010 
и 2012 г. той записва 
22 срещи за селек-
цията на младежи-
те в родината си, а 
преди това е минал 
през всички юно-
шески формации 
на страната. Има и 
2 повиквателни за 
п р ед с та в и тел н и я 
тим, но все още чака 
официален дебют. В 
кариерата си е ри-
тал за „Пелистер“ 
(Битоля) и за албан-
ските „Елбасани“ 
и „Билис Балиш“, 
за които участва в 
общо 114 срещи и 4 
гола. 

За проблемната 
позиция на левия 
защитник бе ангажи-
ран друг чужденец – 

он „Шериф“. През 
миналата есен Апа-
тич е част от „Олим-
пия“ (Любляна). И 
той, също като Ри-
стевски, има мачове 
за всички юношески 
и младежки нацио-
нални гарнитури на 
родината си. 

Други двама за-
щитници идват от 

закъсалия 
финансово 
„Любимец“

В конкуренцията 
за титулярно място 
в центъра на от-
браната се включва 

накрая Радослав 
Димитров има до-
стойна алтернатива 
в лицето на Цвето-
мир Панов. 24-го-

Радуканов укрепва 
тима с шестима нови
„Белите“ подсилиха защитата с македонец и словенец

крачки в кариерата 
в школата на Христо 
Стоичков в Етропо-
ле. От 2012 г. е взет 
в „Пирин“, за който 
има 62 официал-
ни двубоя и 4 гола. 
По-малко известен 
факт за него е, че е 
брат на вратаря на 
„Литекс“ Илко Пир-
гов. 

Последното ново 
попълнение също 
бе трансфериран 
от Гоце Делчев. 
Халфът 

Кире Ристевски

2 3 - г о д и ш н и я т 
бивш младежки на-
ционал на Маке-
дония се изявява 
еднакво добре и в 
центъра на дефан-
зивния вал, и като 

Тадей Апатич 

от Словения. За-
почнал като дете в 
аматьорския „Бел-
тинци“, 26-годишни-
ят футболист разви-
ва качествата си в 
школата на „Мура“. 
В професионалния 
спорт дебютира с 
екипа на „Домжале“, 
в който остава 7 се-
зона, участва в 132 
срещи и бележи 4 
гола. Следва едно-
годишен престой в 
молдовския шампи-

Величко Величков. 
Състезателят с пря-
кор Крауч вече на-
трупа сериозен опит 
в „А“ група с екипите 
на „Ботев“ (Плов-
див) и „Сливен“, а 
между 2010 и 2011 
година се подвиза-
ваше и в азербайд-
жанския „Габала“.  
През 2013-а Велич-
ков се отличи със 
силни игри за „Лю-
бимец“ и допринесе 
както за влизането 
в елита, така и за 
няколко от сензаци-
онните резултати на 
отбора в началото 
на настоящия сезон. 
По десния фланг на 
отбраната пък най-

Веселин Марчев 

бе привлечен спеш-
но, след като конту-
зия получи една от 
ключовите фигури в 
състава Галин Ива-
нов. 24-годишният 
юноша на „Локомо-
тив“ (Пловдив) игра 
с променлив успех 
за „смърфовете“ до 
2010 г., а после сме-
ни последователно 
„Брестник“, „Сли-
вен“, „Черно море“ 
и полския „Флота“ 
(Свиноушче). Мар-
чев най-накрая 
намери себе си в 
„Пирин“, за който в 
последните два се-
зона изигра 51 мача 
и реализира 8 гола. 
Любимата му пози-
ция е зад нападате-
ля, но се изявява и 
по двата фланга на 
атаката. 

Иван ЖИКОВ

дишният продукт на 
школата на „Литекс“ 
се справя с успех и 
отляво, а в няколко 
от контролите Ми-
лен Радуканов го из-
ползва и по крилата. 
Освен в Ловеч и в 
„Любимец“, откъде-
то идва в „Славия“, 
бившият юношески 
национал има стаж 
в професионалния 
футбол и за „Спар-
так“ от родния му 
Плевен. 

Като титуляр в 
центъра на защита-
та до Кире Ристев-
ски в контролите се 
утвърди дошлият от 
„Пирин“ (Гоце Дел-
чев) 

Димитър Пиргов

Роденият през 
1989 г. футболист 
прави първите си 
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По предложе-
ние на ини-
ц и а т и в н и я 

комитет „100 години 
„Славия“ трима от ле-
гендарните спортисти 
на „белите“ - Димитър 
Ларгов, Александър 
Шаламанов и Васил 
Етрополски, бяха на-
градени от президента 
Росен Плевнелиев с 
високи държавни от-
личия на 12 февруари 
тази година. 

Ларгов, е бивш 
президент на БФС 
и шеф на „белите“ и 
един от емблематич-
ните футболисти в 
историята на клуба, 
получи орден „Стара 
планина“ - втора сте-
пен. Същият приз бе 
връчен и на спортист 
номер 1 на България 
за 1983 година и най-
добър роден фехтовач 
Етрополски. За Алек-
сандър Шаламанов, 
който освен с шемет-
ната си футболна ка-
риера в „Славия“ е из-
вестен и като първият 
българин, участвал на 
зимна олимпиада (ал-
пийски ски) и на две 
световни първенства 
по футбол, бе удосто-
ен с почетен медал 
„За заслуги“. 

Редом с трите ле-
генди на „белите“ ор-
дени бяха връчени 
и на най-изтъкнатия 
наш треньор по вди-

гане на тежести Иван 
Абаджиев, председа-
теля на федерация-
та по самбо доц. д-р 
Румен Стоилов и на 
дългогодишния препо-
давател от НСА проф. 
Константин Жалов. 

„Спортната над-
превара е символ на 
благородното сърев-
нование между на-
ции и държави. И ние, 
българите, имаме не 
само своята богата 
спортна история, но 
и млади спортни на-
дежди. Във ваше лице 

те имат 

забележителни 
примери за труд 
и воля, 

за победи и постиже-
ния, които са не про-
сто вдъхновение, но 
и висока летва, до-
стигането на която 
изисква много посве-
теност и много рабо-
та. Благодаря ви, че 
проправяте пътя на 
бъдещото поколение 
български шампиони“, 
обърна се към награ-

дените големи бълга-
ри президентът Плев-
нелиев. 

Специално обръ-
щение към отличени-
те слависти направи 
Иван Абаджиев, на 
когото бе връчено най-
високото държавно от-
личие – орден „Стара 
планина“ - първа сте-
пен. 

„Всички наградени 
днес сме от едно по-
коление, което е пре-
минало и през трудни, 
и през хубави време-
на. Живели сме теж-

ко, но сега виждаме, 
че нещата са още по-
тежки. С много труд, 
усилия и воля ние по-
могнахме на Бълга-
рия да достигне своя 
Златен век в спорта. 

Изкачихме спортни 
върхове. 

Можехме да стиг-
нем и по-високо, но 
бяхме спрени. Про-
сто така се получи, 
спряха ни. Има сили, 
които ти подрязват 
крилете, когато се 
издигнеш много на ви-
соко – каза Абаджиев, 
след което продължи с 
цитат от Гьоте. - Не е 
изкуство да остаря-
ваш, а да посрещнеш 
с достойнство ста-
ростта. Всички вие, 
наградените, имате 
право да посрещнете 
с достойнство ста-
ростта. Благодаря 
ви и поклон пред вас 
и пред българския на-
род“. 

Страницата 
подготви

Иван ЖИКОВ

Държавни отличия за 
легенди на „Славия”
Ордени за Ларгов и Етрополски, медал за Шаламанов

В тържествената гербова зала на Президентството снимка за спомен, 
отляво надясно: Александър Шаламанов, Мариана Георгиева (министър 
на спорта), Румен Стоилов, проф. Константин Жалов, Росен Плевнели-
ев, Иван Абаджиев, Димитър Ларгов и Васил Етрополски. 

Пред погледа на Иван Абаджиев, Румен 
Стоилов поздравя с получените високи 
държавни отличия Димитър Ларгов и Ва-
сил Етрополски

Президентът на България Росен Плевнелиев отправя приветствие към 
лауреатите и гостите на церемонията от 12 февруари 2014 г.
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В н а с т о я -
щия брой ви 
срещаме с 

един от нас - Нико-
лай Кръстев. Всъщ-
ност, вие го познава-
те много добре, от 
многобройните му 
публикации на тема 
„Славия”, не само в 
едноименния вестник, 
на който той е един 
от създателите, но и 
от работата му като 
спортен журналист 
вече повече от 25 го-
дини. Днес обаче ще 
ви представим Ники 
в по-различна свет-
лина. Темата отново 
ще е „Славия”, но този 
път нашият приятел 
и колега застава от 
другата страна на 
микрофона и той ще 
отговаря на въпроси-
те. Поводът за това 
интервю е наскоро 
отбелязаната негова 
50-годишнина. След 
нашите поздрави за 
много успехи и щаст-
ливи мигове в личен и 
славистки план запо-
чваме и с въпросите.

- Как „бялата ма-
гия” стана част от 
твоя живот?
- Нямаше как да 

не съм славист, про-
сто около мен всички 
в семейството ми са 
от „Славия”. Аз съм 
славист трето поколе-
ние, синът ми Траян и 
дъщеря ми Сърмена 
– четвърто поколение 
слависти, с което съм 
много горд. Баща ми 
Георги Кръстев – Геш, 
е от славистка фа-
милия, негов вуйчо е 
големият футболист 
Димитър Зографов 
– Бомбата, изчезнал 
безследно месец след 
9 септември 1944 г. А 
сестрата на Димитър 
– Стефка, пък е шам-
пионка по баскетбол 

и хазена с „белите”. 
А баба ми по бащина 
линия Траянка пък е 
участвала като малка 
в славистките манифе-
стации по софийските 
улици. По майчина ли-
ния пък дядо ми Иван 
Саздов като заможен 
търговец на храни-
телни стоки на едро е 
бил сред сериозните 
спомоществуватели на 
отбора в края на 30-те 
години на миналия век. 
Вуйчо ми Иван Саз-
дов беше също голям 
славист, водеше ме по 
мачове и той, и баща 
ми. Въобще, открих 
цялата си фамилия в 
архивите на „Славия”, 
с които имах щасти-
ето да работя през 
последните няколко 
години. Стефка Зогра-

фова като състезател-
ка, Борис и Иван Саз-
дови, както и Траянка 
Кръстева, като редов-
но записани слависти, 
плащащи членски внос 
всяка година. За Ди-
митър Зографов да не 
говорим... Аз съм ро-
ден на 31 януари 1964 
г., а първата ми член-
ска карта на „Славия” 
е от 4 февруари 1964 г. 
За сина ми Траян това 
стана само два часа 
след раждането му на 
5 януари 2001 г.

- Явно и при теб 
славизмът си е ге-
нетично заложен. 
Кой е първият ти 
ярък спомен със 
„Славия”?
- Бях на 5-6 години, 

когато дядо ми Борис 
ме снима по гащета и 
бял потник, сложи ми и 
една голяма емблема 
на „Славия” на гърди-
те. Снимката майка ми 
я занесе на майката 
на Симеон Симеонов 
– Мони, с когото бяха 
колежки. И аз получих 
след няколко дни фо-
тос на големия вратар 
с надпис: „Пожелавам 
на Николай Кръстев 
да стане национален 
състезател в люби-
мия си спорт”. И това 
наистина се осъще-
стви десетина години 
по-късно, когато за 
два-три сезона бях в 
юношеския национа-
лен отбор по плуване. 
А първият ми наистина 
силен спомен от „Сла-
вия” е полуфиналът за 
Купата на Съветската 
армия (б.а. – на прак-
тика по това време 
това е турнирът за 
националния трофей) 
срещу „Левски” през 
1972 г. Тогава аз бях 

осемгодишен и прежи-
вях на стадион „Васил 
Левски” драмата на 
дузпите, които „Сла-
вия” спечели с 10:9. 
Наложи се накрая да 
си бият вратарите. 
Първо Каменски изпус-
на за „Левски”, а Гуга-
лов беше точен и три-
умфът бе страхотен. 
Според мен, през дет-
ските ми очи тогава, 
стадионът беше пълен 
за този мач. Дузпи-
те се изпълняваха на 
вратата откъм езерото 
„Ариана”. А относно 
публиката – преди мач 
„Славия”-„Левски” до 
края на 80-те години 
на миналия век човек 
не можеше да се раз-
мине пред "Синьото 
кафе" час и половина 
преди двубоя. Редовно 
имаше по 25-35 хиля-
ди души на ст. „Васил 
Левски”. Друг велик 
миг, който от малък ме 
спечели окончателно 
за „Славия”, беше фи-
налът за Купата срещу 
„Локомотив” (София) 
през 1975 г. Тогава 
аз бях на 11 години 
и преживях драмата 
„белите” да стигнат до 
трофея след обрат с 
10 души, когато съпер-
никът поведе с 2:1 в 
81-ата минута. В този 
мач Желязков вкара 
хеттрик, а Григоров му 
асистира за последни-
те два гола.

- Кои бяха твои-
те детски герои в 
бяло?
- Макар и да ня-

мам реален спомен 
от играта им – това 
първо са полуфина-
листите в турнира за 
КНК през 1967 г. Бил 
съм на 3 години, кога-
то се наложило да ми 

Николай 
Кръстев 

на 50 
години:

„Горд съм, че децата 
ми са слависти от 
четвърто поколение”

Факсимиле от специалния брой на „белия” 
клубен вестник, посветен на юбиляря

Борис Саздов, дядото 
на Николай Кръстев, 
като ерген през 20-те 
години на миналия 
век. На ревера 
му е значката на 
„Славия”. 
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извадят сливиците. И 
в поликлиниката на 
Руски паметник дока-
то ме хване местната 
упойка лекарите ме 
попитали от кой отбор 
съм и при отговорът 
„Славия” последвал 
нов въпрос – да кажа 
някой играч. Изброил 
съм им целия състав. 
Иначе моите големи 
герои са футболистите 
от следващата генера-
ция – незабравимият 
отбор на Желязков и 
Цветков, на Григоров 
и Александров (лека 
му пръст), на Гугалов 
и Ваньо Костов, на 
Чакъров и Хайдарли-
ев, на Иван Илиев и 
Милчо Евтимов, на 
Илияз Алиев и Георги 
Минчев, на Илия Ве-
личков и Ботьо Мали-
нов. Наистина велик 
състав, който поради 
интриги и комбинации 
не можа заслужено да 
стане шампион през 
1980-а година. Но без-
спорно бе най-силен и 
играеше най-хубавият 
футбол у нас.

- Кой е моментът 
от спортната исто-
рия на „Славия”, 
на който си бил 
свидетел и при 
спомена за него се 
вълнуваш и днес?
- Мисля, че в отгово-

ра си на първия въпрос 
разказах за това. Ще 
кажа, че много голяма 
емоция имаше и през 
есента на 1981 година, 
когато в отбора вече 
не бяха Жужо и Чаво, 
заминали да играят в 

чужбина и в 
рамките на ня-
колко седмици 
„Славия” побе-
ди и „Левски” и 
ЦСКА с по 1:0 
и излезе наче-
ло в класира-
нето. 
- Как се роди 
пък идеята за 
„белия” вест-
ник?

- През 
късната есен 
на 2000-ата го-
дина при мен 
дойдоха тога-

вашните зам.-шефове 
на Националния клуб 
на слависта Васил Йо-
тов и Борис Маринов 
с наглед лудата идея 
да се издава вестник 
за „Славия”. След като 
помислих малко им 
казах, че бих се за-
хванал с още няколко 
колеги, ако има оси-
гурено финансиране 
поне за една година. 
Йотов потвърди, че 
пари ще има и аз на-
правих концепцията 
на изданието, която 
по-късно обсъдихме 
и уточнихме с Йотов, 
Ганчо Гатев – първият 
редактор на вестника 
и покойния днес еру-
дит Димитър Митев. 
Веднага към екипа се 
включиха и младите 
момчета тогава Камен 
Огнянов и Свободан 
Александров, като по-
следният всъщност 
научи журналистиката 
точно във в. „Славия”. 
След това последо-
вателно активно за-
почнаха да участват 
Надежда Кърликова, 
Асен Даскалов, Динко 
Гоцев, Иван Жиков... В 
последните 10 години 
Камен пое редактор-
ството от Ганчо, а аз 
пък концентрирах по-
вече усилията в оси-
гуряването на финан-
сите за излизането на 
вестника. И ето че вече 
14-а година в. „Славия” 
излиза, има вече 135 
броя...

- Миналата година 
се появи книгата 
ти „Хрониките на 

„Славия” (1910-
1944)”. Като осно-
вен двигател в из-
дателския проект 
за вековния юби-
лей какво да очак-
ват славистите в 
скоро време?
- Вече е под печат 

алманахът „100 годи-
ни „Славия”, чийто 400 
страници са написани 
от цели 17 автора. Но 
основната тежест на 
работата по него и като 
автор, и като редак-
тор-съставител изнесе 
Камен Огнянов. Аз се 
включих в последния 
етап при „събирането” 
на книгата при ком-
пютърната обработка 
на страниците, пона-
писах и някои неща. В 
заключителната фаза 
важен бе и приносът 
на Свободан. Ганчо Га-
тев също е сред основ-
ните автори. Убеден 
съм, че у нас досега 
не е излизала подоб-
на книга, посветена на 
всички спортни успехи 
на един клуб, с толко-
ва много статистика и 
снимки на шампиони 
и отбори (близо 700). 
Премиерата на пре-
гледния и авторитетен 
алманах ще е през ме-
сец март. До средата на 
годината се надявам 
да излезе и третата, 
последна част от про-
екта – книгата „Един 
век футбол в бяло” на 
Камен Огнянов, посве-
тена само на футбола, 
с неизлизали досега 
статистически данни и 
богата на информация 
и илюстрации. Въоб-
ще, с трите книги ще 
оставим за поколения-
та всичко най-важно в 
столетната история на 
„Славия”. И ще го на-
правим по възможно 
най-добрия начин, и 
без да звучи нескром-
но – но честно казано 
не виждам у нас кой 
друг клуб би могъл да 
получи подобна като 
качество трилогия. Но 
и историята на „Сла-
вия” е неповторима и 
това е в основата на 
много успешния ни из-

дателски проект, който 
е под общата съвмест-
на редакция на Нико-
лай Кръстев и Камен 
Огнянов и бе една от 
основните цели на 
Обществения комитет 
„100 години „Славия”.  

- През последните 
години успехите в 
бяло понамаляха, 
каква е твоята ви-
зия за бъдещето 
на „Славия”? 
- Мнението ми е, 

че задаващият се нов 
стадион няма как да 
не издигне футбол-
ния клуб на качестве-
но ново равнище – и 
като организация на 
работа, и като финан-
сиране, и като резул-
тати. Разбира се, че 
ние, славистите, ви-
наги сме големи опти-
мисти. Но с подобна 
арена и с германски 

добрите. Трябва да се 
намери и печеливша 
формула за спортните 
клубове, повечето от 
които в момента из-
питват сериозни фи-
нансови затруднения 
и резонно резултатите 
им не са сред най-
добрите.

- Ники, на финала 
на нашия разго-
вор, какво е твое-
то пожелание към 
славистите, във 
все още юбилей-
ния вековен пери-
од?
- Никога да не за-

бравят, че са привъ-
рженици на един велик 
отбор, който в първите 
си няколко десетиле-
тия, а и дълго след 
това, е бил нещо много 
повече от обикновен 
клуб. Че да си славист 
е не само да си фен на 

Децата на Николай – Сърмена и 
Траян са слависти още от рожде-
нието си. Снимката е от 2004 г. 

Николай Кръстев подари първия екземпляр от 
книгата си „Хрониките на „Славия” 
(1910-1944) на баща си Георги Кръстев

мениджмънт на клуба, 
„Славия” би трябвало 
да се превърне в един 
от най-стабилните и 
привлекателни клубо-
ве у нас. А това пък 
няма как да не върне 
публиката по трибу-
ните, защото отливът 
заради разочаровани-
ята в последното де-
сетилетие наистина е 
сериозен. Но слависти 
в цяла България има 
много, те просто искат 
да виждат любимия си 
отбор там където му 
е мястото – сред най-

„Славия”, а че това е и 
начин на мислене и на-
чин на живот. Да ува-
жават съперниците си, 
да се радват на повече 
победи на „Славия”. Да 
носят гордо славист-
ката идея, славист-
кия дух и славизмът 
в сърцето си. И задъ-
лжително да направят 
децата си слависти, 
да им разкажат какво 
е „Славия”, да ги запа-
лят по „белите”. Защо-
то после децата ще са 
им благодарни за това. 
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„Славия” ще играе 
срещу „сините” от 
София в две възра-
стови групи на полу-
финалите в турнира 
за купата на Българ-
ския футболен съюз, 
стана ясно след те-
гления в средата на 
февруари жребий. 

Програма за първата част от пролетния дял 
от сезон 2013-2014: 

16 кръг
22 февруари от 14 часа
 „Пирин 2001” (Благоевград) – „Видима-Раковски”
„Литекс” – „Чавдар” (Етрополе)
„Спартак” (Варна) – „Ботев” (Пловдив)
„Велбъжд” – „Светкавица”
23 февруари от 14 часа
 „Славия” – „Черноморец” 
ЦСКА – „Черно море”
„Любимец” – „Оскар Е.Л.” (София)

17 кръг
1 март от 14 часа
„Светкавица” – „Славия”
„Черно море” – „Литекс”
„Черноморец” – „Ботев” (Пловдив)
„Видима-Раковски” – „Берое”
„Любимец” – „Спартак” (Варна)
„Чавдар” (Етрополе) – „Велбъжд”
„Левски” – ЦСКА
„Оскар Е.Л.” (София) – „Пирин 2001” (Благоевград)

18 кръг
8 март от 14 часа
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Любимец”
„Велбъжд” – „Черно море”

„Спартак” (Варна) – „Черноморец”
„Берое” – „Оскар Е.Л.” (София)
„Литекс” – „Левски”
9 март от 14 часа
„Ботев” (Пловдив) – „Светкавица”
ЦСКА – „Видима-Раковски”

Класиране след есенния дял:
1. „Литекс” 15 12 0 3 56-13 36 т.
2. „Левски” 15 11 2 2 47-12 35
3. „Черно море” 15 11 2 2 33-12 35
4. ЦСКА 15 11 1 3 36-11 34
5. „Ботев” 15 7 5 3 22-10 26
6. „Пирин 2001” 15 8 1 6 20-21 25
7. „Черноморец „ 15 7 3 5 32-18 24
8. „Берое” 15 6 4 5 31-18 22
9. „Чавдар” 15 6 4 5 28-16 22
10.  „СЛАВИЯ” 15 6 4 5 17-14 22
11.  „Видима-Раковски” 15 4 2 9 13-26 14
12. „Спартак” 15 4 1 10 14-34 13
13.  „Оскар Е.Л.” 15 4 0 11 23-36 12
14.  „Светкавица” 15 3 2 10 13-48 11
15.  „Велбъжд” 15 2 2 11 12-45 8
16.  „Любимец” 15 1 1 13 10-73 4
* От БФС все още не са определили програмата за след-
ващите кръгове.

16 кръг
22 февруари от 14 часа
„Монтана” – „Славия” 

„Локомотив” (Пловдив) – „Лудогорец”
„Черноморец” – „Верея” (Стара Загора)
„Чавдар” (Етрополе) – „Ботев” (Пловдив)
„Черно море” – „Берое”
„Векта” (Пловдив) – „Левски”
ЦСКА – „Пирин 2001” (Блгоевград)
„Видима-Раковски” – „Литекс”

17 кръг
1 март от 14 часа
„Славия” – „Чавдар” (Етрополе)
 „Ботев” (Пловдив) – „Черно море”
„Верея” (Стара Загора) – „Монтана”
„Пирин 2001” (Благоевград) – „Литекс”
„Берое” – „Векта” (Пловдив)
„Лудогорец” – „Черноморец”
„Локомотив” (Пловдив) – „Видима-Раковски”
На 2 март от 14 часа
„Левски” – ЦСКА

18 кръг
8 март от 11 часа
„Черно море” – „Славия”
От 14 часа
„Черноморец” – „Локомотив” (Пловдив)
 „Векта” (Пловдив) – „Ботев” (Пловдив)
ЦСКА – „Берое”
„Видима-Раковски” – „Пирин 2001” (Благоевград)
„Монтана” – „Лудогорец”
„Чавдар” (Етрополе) – „Верея” (Стара Загора)
На 9 март от 14 часа
„Литекс” – „Левски”

Децата, родени след 
1 януари 2000-ата 
година, ще госту-
ват на „Герена” на 
18 март от 14 часа. 
Юношите старша 
възраст, родени след 
1 януари 1996-а годи-
на, ще играят у дома 
срещу „Левски” на 20 

март също от 14 часа. 
Славистите имат 

всички шансове да 
отстранят големия 
си съперник и в две-
те възрастови групи 
и да се класират за 
двубоите за ценния 
трофей при подрас-
тващите. 

„Белите” срещат „Левски” за купата на БФС
Юношите, родени през 2000 година, с треньор Цветослав Алтънов имат за съперник съгражданите си от „Левски” 
в подстъпите за купата на БФС

Полуфинали в турнира за купата на БФС: 
Деца, родени след 1 януари 2000 година 

18 март, вторник, 14 часа 
„Литекс” – „Черно море” 

„Левски” – „Славия”, ст. „Георги Аспарухов” 
 

Юноши старша възраст, родени след 1 януари 1996 г. 
20 март, четвъртък, 14 часа 

„Славия” – „Левски”, ст. „Славия” 
„Черноморец” – „Берое”

Елитна юношеска група до 19 години

Елитна юношеска група до 17 години
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Класиране след есенния дял:
 1. „Лудогорец” 15 12 1 2 36-12 37 т.
 2. „Литекс” 15 8 6 1 39-9 30 
 3. „Левски” 15 9 3 3 29-15 30 
 4. „Ботев” 15 8 5 2 24-12 29 
 5. „Черно море” 15 8 3 4 33-17 27 
 6. ЦСКА 15 7 4 4 18-12 25 
 7. „Черноморец” 15 6 5 4 24-23 23 
 8. „Берое” 15 5 5 5 15-12 20 
 9. „Векта” 15 5 3 7 15-23 18 
10. „СЛАВИЯ” 15 5 3 7 16-28 18 
11. „Верея” 15 5 2 8 17-28 17 
12. „Чавдар” 15 5 1 9 19-28 16 
13. „Локомотив” 15 4 2 9 14-21 14 
14. „Пирин 2001” 15 4 2 9 16-23 14 
15. ”Видима-Раковски” 15 3 2 10 14-30 11 
16. „Монтана” 15 2 1 12 5-41 7
* От БФС все още не са определили програмата за следващите 
кръгове.

Роденият през 
1995 година юноша 
на „Славия” Милен 
Тодоринов зами-
на за италианския 

Мачовете в Елитни-
те юношески групи на 
България до 17 и до 19 
години ще се подновят в 
края на февруари 2014-а 
година. В 16-ия кръг при 
старшата възраст „Сла-
вия” ще играе у дома 
срещу „Черноморец” на 
23 февруари от 14 часа. 
В 16-ия кръг при млад-
шата възраст “белите” 
ще гостуват на „Монта-
на” на 22 февруари от 14 
часа.

От Българския фут-
болен съюз са изготви-
ли програмата само за 
първите три кръга от две-
те Елитни групи, а датите 
на следващите мачове 
на „Славия” ще станат 
известни в следващите 
седмици. За момента 
славистите се намират 
на десетото място и в 
двете първенства, къде-
то играят най-добрите 
юношески и младежки 
отбори у нас.

През втората част от 
сезона „белите” имат 
възможност да се из-
качат нагоре в подреж-
дането и да заемат по-
лагащото им се място в 
шампионата.

Софийските първен-
ства в детско-юношеския 
футбол се подновяват 
на 8 март (събота). Тога-
ва стартира надпревара-
та при Деца “А”, родени 
след 1 януари 1999 годи-

„Модена”. Очаква се 
той да подпише до-
говор с първия тим на 
втородивизионнния 
клуб, след като мине 
медицински прегледи. 
Нападателят изкара 
двуседмичен пробен 
период в „Модена” 
и е тренирал само с 
мъжете. Сега Тодори-
нов е в България, стя-
га багажа си и урежда 
последните подроб-

ности преди да се 
премести на Ботуша. 
Голмайсторът имаше 
професионален дого-
вор със „Славия”, но 
през есента на 2013 
година контрактът 
беше разтрогнат. Ми-
лен Тодоринов беше 
сочен за един от най-
големите таланти в 
школата на „белите” 
през последните ня-
колко години.

Започва вторият дял в първенствата

на. Това е най-рано запо-
чващата столична диви-
зия. Седмица по-късно, 
на 16 март, започват 
срещите си набор’2000 
(Деца “Б”) и родените 
1998 година (юноши 

младша възраст). През 
март ще тръгнат и про-
летните полусезони на 
подготвителните групи 
(2001 година, футбол 9 
- 2002 година, и футбол 
7 - 2003 година).

Страниците подготви: Асен ДАСКАЛОВ

Юношите, родени 1998 година, водени от Християн Войнов са амбицирани през пролетта да се 
класират в призовата тройка на столичния шампионат 

Милен Тодоринов 

Юноша на „Славия” 
замина за Италия

ТрЕньори в дЕТсКо-юношЕсКаТа шКола 
на „славия”:

Отбор на „Славия” до 19 години (1995-1996 година) – 
треньор Владимир Иванов.
Отбор на „Славия” до 17 години (1997 година) – 
треньор Ивайло Семерджиев.
Отбор на „Славия” юноши младша възраст (1998 година) – 
треньор Християн Войнов.
Отбор на „Славия” деца „А” (1999 година) – треньор Иво Градев.
Отбор на „Славия  деца „Б” (2000 година) – 
треньор Цветослав Алтънов.
Отбор на „Славия”  подготвителна група „Б” (2001 година) – 
треньор Любомир Божанков.
Отбор на „Славия” подготвителни групи (2002 и 2003 година) – 
треньор Мариан Стоянов.

През миналия сезон, треньорът Владимир Иванов 
изведе „белите” до титлата в групата на 17-го-
дишните. През този шампионат младият му тим 
играе при юношите до 19 години и целта е трупане 
на опит за атака на челото догодина  
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Волейболистките на 
„Славия” продължават 
с утвърждаването на 
позициите си от 2013 
година. „Белите” не до-
пускат изненада срещу 

предварително сочени-
те за по-слаби отбори 
и в същото време се 
представят добре сре-
щу фаворитите за ме-
далите.

След неуспешния 
старт на годината и 
пораженията с по 0:3 
от „Левски” и ЦСКА-
Демакс на турнира в 
зала „Христо Ботев”, 
славистките победиха 
с 3:1 плевенския „Спар-
так 1996”, но отново за-

губиха с 0:3 от пловдив-
ския „Марица”, както и с 
1:3 от „Казанлък Волей”. 
Трите двубоя на турни-
ра в Пловдив бяха да-
леч по-успешни от тези 
в столицата. Успехът 
срещу „Спартак 1996” 
донесе чаканите нови 

точки в актива на тима 
и приближи „белите” до 
челните места във вре-
менното класиране. 

При подновяването 
на шампионата „Сла-
вия” отново надигра 
„Спартак”, този път в 
Плевен с 3:1, а след 
това славистките изпус-
наха да победят ЦСКА-
Демакс и в крайна смет-
ка загубиха изключи-
телно драматично като 
гост с 2:3. Домакинската 
загуба 0:3 от „Казанлък 
Волей” пък доказа, че 
славистките все още 
не могат да изиграят 
няколко поредни силни 
двубоя срещу класни 
съперници.

В подреждането 
„Славия” заема петата 
позиция с актив от 16 
точки.

Волейболистите на „Славия” се 
представят неубедително през новата 
години и спечелиха едва една точка 
от седем двубоя. През януари втората 
част от редовния сезон стартира с по-
ражение - 0:3 навън от участващия в 
европейските клубни КВК „Габрово”. 
Това беше двубоят, в който младите 
слависти нямаха особени шансове да 
прибавят нови точки към актива си, за-
ради силната международна селекция 
на габровци. 

Срещата с „Нефтохимик 2010” в Бур-
гас протече изключително равностойно, 
но домакините имаха по-голям шанс и 
в трите гейма спечелиха с по две точки 
разлика – 25:23, 30:28 и 25:23. Особено 
драматична беше втората част, когато 
„белите” пропуснаха сетбол и бургаз-
лии се добраха до успеха.

Последвалото домакинско пораже-
ние от „Пирин” (Разлог), също с 0:3, от-
ново доказа за проблемите, които имат 

„белите” в мачовете си пред собствена 
публика. „Левски Бол”, както и „Монта-
на” надиграха „Славия” без да позволят 
на славистите да вземат гейм. Подоб-
на беше ситуацията и при гостуването 
на „Арда” в Кърджали, където всички 
столични отбори традиционно играят 
трудно. 

„Белите” бяха най-близо до спечел-

ването на две или три точки в сре-
щата си с „Дунав” в Русе. Воденият 
от Иван Димитров отбор се по-
здрави с два гейма, които осигури-
ха единствената до момента точка 
за състава през 2014 г. „Славия” 
продължава да бъде на предпо-
следното 11-о място с актив от 12 
точки при геймово съотношение от 
16-44.

Отборът от италиан-
ския волейболен елит 
„Верона” ще се опита да 
върне на Апенините тре-
ньора Радостин Стойчев и 
звездата Матей Казийски, 
които в момента са в тур-
ския „Халкбанк” (Анкара). 
Стойчев и Казийски на-
пуснаха „Диатек” (Трен-
то) през лятото на 2013 
година заради финан-

сови проблеми в клуба.  
Слуховете в Италия пра-
щат Стойчев и Казийски 
във „Верона” от есента, 
а все още съществу-
ва вариант двамата да 
се завърнат и в Тренто. 
Ръководството на отбора 
от северна Италия за-
мрази екипа с №1 имен-
но заради напускането 
на юношата на „белите”.  

В самото начало на януа-
ри „Халкбанк” гостува на 
„Верона” за съвместен ла-
гер, тренировки и контрол-
ни срещи. 

Турският тим пък ще 
срещне полския „Ястре-
жебски Венгел” на полуфи-
налите в Шампионската 
лига през март. Финални-
ят турнир ще се проведе 
в Анкара на 22 и 23 март. 

В другия полуфинал един 
срещу друг ще се срещнат 
руските „Белогорие” (Бел-
город) и „Зенит” (Казан). 
За първи път в последните 
33 години италиански от-
бор не достигна до финал-
ната четворка в Шампион-
ската лига.

„Халкбанк” отново е 
лидер в класирането в 
турското първенство след 

изиграването на 15 кръга. 
Столичани са с актив от 
40 точки. Юношата на 
„Славия” Матей Казийски 
продължава да бъде осно-
вен състезател в отбора и 
във всеки мач има значим 
принос за силното пред-
ставяне на тима си. 

Страницата 
подготви:

Асен ДАСКАЛОВ

Резултати на волейболистките на „Славия”:
Междинен турнир група „А” в зала „Христо Ботев”
„Славия” – „Левски”  0:3 (16:25, 17:25, 7:25)
ЦСКА-Демакс – „Славия” 3:0 (25:19, 25:23, 25:21)
Допълнителен междинен турнир в Пловдив
„Славия” – „Казанлък Волей”  1:3 (25:23, 20:25, 18:25, 23:25)
„Марица” (Пловдив) – „Славия”  3:0 (25:18, 25:19, 25:18)
„Спартак 1996” (Плевен) – „Славия” 1:3 (16:25, 20:25, 25:16, 15:25)
8 кръг
ЦСКА-Демакс – „Славия” 3:2 (23:25, 25:18, 24:26, 25:20, 15:7)
9 кръг
„Славия” почива
10 кръг
„Спартак 1996” (Плевен) – „Славия” 1:3 (18:25, 25:18, 21:25, 20:25)
11 кръг
„Славия” – „Казанлък Волей” 0:3 (23:25, 23:25, 22:25)

Славистките затвърждават 
позициите си

 Този път „Славия” не успя да спечели срещу „Казанлък”

Мъжкият отбор все още без победа през 2014 г.

Младите слависти все още не могат 
да намерят победния ритъм

„Верона” опитва да върне Казийски и Стойчев в Италия

Мачове на мъжкия волейболен 
отбор на „славия”:

11 кръг
„КВК Габрово” – „Славия” 3:0 (25:17, 25:17, 25:16)
12 кръг 
„Нефтохимик 2010” – „Славия” 3:0 (25:23, 30:28, 25:23)
13 кръг
„Славия” – „Пирин” (Разлог) 0:3 (21:25, 19:25, 24:26)
14 кръг
„Левски Бол” – „Славия” 3:0 (25:19, 25:17, 25:20)
15 кръг
„Славия” – „Монтана” 0:3 (15:25, 22:25, 22:25)
16 кръг
„Арда” (Кърджали) – „Славия” 3:0 (25:17, 25:22, 25:14)
17 кръг
„Дунав” (Русе) – „Славия” 3:2 (25:22, 20:25, 25:21, 16:25, 15:9)
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Хо к е и с т и т е 
на „Славия“ 
са втори в 

държавното първен-
ство за мъже за се-
зон 2013/14 г. „Бе-
лите“ имат четири 
точки, постигнати от 
две победи (една-
та след дузпи) над 
НСА. Срещу ЦСКА 
славистите записа-
ха само един мач, 
който загубиха през 
декември в Зимния 
дворец в Студентски 
град. Втората среща 
между двата съста-
ва, предвидена да се 
играе по програма на 
30 януари на ст. „Сла-
вия“, изобщо не се 
състоя. Това се случи 
след решение на УС 
на хокейната центра-
ла. Становището на 
федерацията по този 
случай бе, че мачът 
няма да се състои, 
тъй като резултатът 
от него няма да про-
мени крайното класи-
ране в първенството. 

Вицешампиони за 2014 г.

Чрез непровежда-
нето му пък, ще се 
спестят пари от и без 
това драстично оря-
зания бюджет. Така 
отпадането на мачо-
ве от програмата на 
първенството вече се 

превръща в практика 
на родната федера-
ция. И в миналого-
дишния шампионат 
отложени срещи не 
се състояха по същи-
те съображения.

Двубоите на на-

ционалния отбор (до 
20 г.) срещу остана-
лите три отбора не се 
включват в крайното 
класиране. Това се 
знаеше още преди 
старта на сезона. Ма-

Продължава сил-
ното представяне 
на подрастващите 
от „бялата” хокейна 
школа в републи-
канските първен-
ства. На 9 февруари 

След чудесните 
изяви и второто мя-
сто в София през 
миналата година, 
младежите до 20 г. 
се изложиха на таз-
годишното светов-
но, състояло се в 
турския град Измир. 
Нашите останаха 
последни в класи-
рането - само с една 
точка. Българите за-
губиха всичките си 
двубои, а скромният 
актив бе постигнат 
при поражението 
след продължение 

Статистика
държавно първенство за мъже

сезон 2013/2014 г.
I кръг
28.11.2013 г.
Славия – НСА 10:3 (3:1, 4:1, 3:1)
3.12.2013 г.
НСА – ЦСКА 0:5 служебно
12.12.2013 г.
ЦСКА – Славия 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)

II кръг
19.12.2013 г.
НСА – „Славия“ 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
21.01.2014 г.
ЦСКА – НСА 14:3 (6:1, 5:1, 3:1)
30.01.2014 г.
„Славия“ – ЦСКА неигран

Крайно класиране:
отбор м п  пдв здв з г.р. т.
1.ЦСКА 3 3 0 0 0 27-5 9
2.„Славия“ 3 1 1 0 1 16-14 4
3.НСА 4 0 0 1 3 9-33 1
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след допълнително 
време, здв – загуби след допълнително време, з – загуби, г.р – 
голова разлика, т – точки.

Явор Славчев (с номер 6, вляво) се бори за шайбата 
в единственото дерби с ЦСКА през сезона

човете на младежите 
ни в турнира за купа-
та бяха част от под-
готовката им за уча-
стието им на светов-
ното в трета дивизия 
в Турция през януари.

от връстниците им 
от Република Южна 
Африка (РЮА). 
Стряскащо е, че 
срещу първите три 
отбора в крайното 
подреждане нашите 
не само не успяха 
да отбележат гол, но 
получиха сумарно 
27 шайби! Необяс-
нимо е как само пре-
ди година на дома-
шен лед момчетата 
на Мартин Миланов 
разгромиха Нова 
Зеландия с 6:0, а 
сега на турска земя 

бяха отнесени с 0:7. 
Почти същото се по-
лучи и срещу Мек-
сико – успех с 3:1 в 
София през 2013 г. и 
стряскаща загуба от 
този съперник с 0:6 
в Измир на 13 януа-
ри.

През следваща-
та година на наци-
оналите ни в тази 
възрастова група 
може да се наложи 
да играят квалифи-
кации за влизане в 
трета дивизия.

„Белите” юноши с нови победи
при юношите до 16 г. 
славистите надвиха 
основния си съпер-
ник за титлата ЦСКА 
като гости със 7:4 
(3:0, 2:3, 2:1). Пре-
ди това в същата 

възрастова група на 
26 януари младите 
слависти спечелиха 
убедително и срещу 
НСА с 16:2, отново 
в Зимния дворец на 
спорта. 

При юношите до 
18 г. на 1 февруари 
„Славия” взе кате-
горичен успех с 8:0 
над „червените”. 
Очаква се първен-
ствата във всички 

възрастови групи да 
приключат до среда-
та на март. Подроб-
на информация за 
крайното класиране 
на отборите от „бя-
лата” школа ще на-
мерите в следващия 
брой на вестника.

Статистика
световно първенство за младежи до 20 г.

Трета дивизия
12 – 18 януари 2014 г., измир (Турция)

Резултати: Мексико – Белгия 0:4, РЮА – Нова Зелан-
дия 0:6, БЪЛГАРИЯ – Турция 2:3, Белгия – Нова Зеландия 4:1, 
БЪЛГАРИЯ – Мексико 0:6, Турция – РЮА 4:1, БЪЛГАРИЯ – РЮА 
2:3 след прод., Мексико – Нова Зеландия 0:5, Белгия – Турция 
9:0, Нова Зеландия – БЪЛГАРИЯ 7:0, РЮА – Белгия 2:6, Турция 
– Мексико 1:2 след дузпи, Мексико – РЮА 8:1, Нова Зеландия 
– Турция 10:2, Белгия – БЪЛГАРИЯ 14:0.

Крайно класиране: 1.Белгия 15 т., 2.Нова Зеландия 12 т., 
3.Мексико 8 т., 4. Турция 7 т., 5.РЮА 2 т., 6.БЪЛГАРИЯ 1 т.

Кошмарно представяне на младежите в Турция
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Младите състезате-
ли на първия отбор на 
училище Св. Св. „Ки-
рил и Методий” ли-
куват с купата като 
победители в турнира 
„Деца играят футбол 
с емблемата на „Сла-
вия“. Надпреварата в 
Козлодуй бе организи-
рана за единайста по-
редна година от мест-
ния Регионален клуб 
на слависта.
Още за детския 
празник на стр. 2

Старите софиянци знаят тази сграда много добре. Това е кооперация 
„Славия”, намираща се в историческия за „белия” клуб район на колело-
то около „Руски паметник”. Наскоро приключи ремонтът на близо ос-
емдесетгодишната сграда и отново се откроява надписът на фасадата. 
От Националния клуб на слависта обсъждат възможността да се по-
стави осветление за да се вижда табелата и нощно време. 

Славистът Константин Стас стана най-
убедителният и резултатен шампион на 
държавното първенство по класическа 
борба в зала „Универсиада”. Състезате-
лят на „Славия-2009” (вдясно на снимката, 
над треньора на „белите” Стоян Петков) 
постигна пет убедителни победи с туш и 
технически туш, с което триумфира при 
66-килограмовите. Във финала на 12 януари 
Стас прегази Радослав Палчев. 
На следващия ден шампион пък при свобод-
няците стана още един състезател на „бе-
лите” – Георги Златов. Той е първи в кате-
гория до 70 кг. С бронз приключи участието 
си друг славист – Милан Благоев при 86-ки-
лограмовите. 

Чавдар Янков бе един от най-добрите в срещите в 
подготвителния лагер на „белите” в Анталия. На 
турска земя славистите записаха четири победи 
от пет мача и показаха завидно израстване. 

Всичко за подготовката на футболистите на 
„Славия” на стр. 4-5




