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Издава Национален клуб на слависта

Напред с вяра!
В тези трудни времена, когато кризите
следват една след
друга. В период на
невиждана от десетилетия ескалация на
напрежението в международен мащаб. Ние
славистите също преживяхме тежки мигове.
Изпратихме знакови за
нашата история личности. Но точно в такива
моменти на изпитание
е важно да погледнем
към бъдещето. И трябва взорът ни е да е с

Васил Йотов –
завинаги
един от нас
На 15 стр.

Баскетболистките
отново с медал за
купата На 14 стр.

„Белите” легенди не
умират! На стр. 7-10

посока напред. И да е
с вяра. В по-добрите
дни. И в икономически,
и в политически, а и в
спортен план.
„Славия” отново има
своите герои. Някои от
тях вече донесоха купи
и медали. Други израснаха и са достойни наследници на големите
фигури в „бяло” от миналото.
Надежда за нов успешен порив носят и
футболистите ни. Те са
едва на две крачки от
нов финал за купата.
Там, където триумфираха само преди четири лета. Вярваме в
силата и духа на този
отбор. В който има и
ниво, а и характер.
Убедени сме също, че
имаме знаещ, можещ
и най-важното смел
предводител на „бялата” лавина. Така че
момчета, смело напред
с амбиция и победен
хъс, ние вярваме във
вас!
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Бели върхове

Двоен триумф
за Светльо Вуцов

7 март 2022 г., председателят на БАСЖ
Найден Тодоров връчва двата приза на
Светослав Вуцов преди победата над
„Локомотив” (София) с 3:0 в мач от ХХІІ кръг
снимки: sportal.bg

Ф

утболната
нова
година
започна повече от позитивно за всички слависти. Вратарят
на „белите” Светослав
Вуцов бе избран за

най-прогресиращ млад
играч в българския футбол по време на церемонията за „Футболист
на годината”, проведена на 19 януари 2022 г.
19-годишният страж съ-

Вековният Гошо и
младият Марти с
мигове за историята!
Легендарният вратар Георги Петков продължава да изумява и
през този сезон. Стражът, наричан от „белите” фенове „Гошо Вековен”, записа на два
пъти върхово постижение. Първо влизайки в
игра в заключителния
сблъсък през есенния сезон ЦСКА 1948
- „Славия” (1:1) от ХІХ
кръг на „efbet лига” увеличи собствения си рекорд за най-възрастен
играч. На 11 декември
2021 година на стадион
„Витоша” в Бистрица
футболистът бе на 45
години и 272 дни! Но и
това не бе последният
подвиг на Петков. На
старта на пролетния
дял той застана като

Първият брой на
в. "Славия" излиза на
10 април 2001 година
ISSN 1312-2320

титуляр под рамката
в сблъсъка от ХХ кръг
с ЦСКА-София (2:3)
и преди зверската му
контузия бе безпогрешен. На 20 февруари
2022 година публиката
на стадиона в полите
на Витоша аплодира
своя любимец за новото постижение. То вече
е 45 години и 343 дни!
Към днешна дата славният ветеран е възстановен и нищо чудно да
подобри още един път
рекорда!
Друг един славист,
Мартин Георгиев, влезе в клубната история.
В домакинския двубой
от VІІІ кръг с „Лудогорец” (1:0), състоял се
на 19 септември 2021
година юношата е на

бра 54 гласа и изпревари в класацията Марин
Петков от столичния
„Левски” и Мартин Минчев от „Спарта” (Прага).
Те събраха съотвтено
20 и 17 точки. Убедителният успех на младия
състезател под рамката
на „Славия” показва по
безспорен начин неговото израстване през
изминалия сезон.
Това бе потвърдено
и от безапелационното
обявяването на стража
и за вратар №1 в първенството. Играчът на
„белите” събра 51 гласа
и завоюва приза. След
него се наредиха Даниел Наумов от „ЦСКА
1948” и вече бившият
играч на „Лудогорец”
Кристиан Кахлина, които са съответно с 12 и
11 пункта.

През годините не
„Благодаря за наградите. Доста съм изне- малко слависти са пенадан от отличията и челили приза за вратар
в същото време много на сезона, учреден през
щастлив. Това означа- втората половина на
ва, че трудът, който 60-те години, както и отполагам във всяка тре- личието за най-прогренировка и всеки мач, се сиращ млад футболист,
оценява. Ако трябва да връчвано от началото
на новия век.
дам коментар кой
от двата приза
за мен е по-важен,
Най-добър вратар:
то този за враСимеон Симеонов - 1966 г.
тар тежи повече.
Симеон Симеонов - 1968 г.
Все пак това е
Симеон Симеонов - 1969 г.
позицията, която
Георги Гугалов - 1980 г.
Здравко Здравков - 1996 г.
заемам на тереРаис М`Боли - 2009 г.
на. Пожелавам си
Георги Петков - 2018 г.
да съм жив, здрав,
Светослав Вуцов - 2021 г.
да спечеля купата
на България със
Най-прогресиращ играч:
„Славия” и евенЧавдар Янков - 2004 г.
туално да направя
Чавдар Янков - 2005 г.
трансфер в чужПетко Христов - 2016 г.
бина”, сподели поАндреа Христов - 2018 г.
късно победителят
Светослав Вуцов - 2021 г.
Вуцов.

екипи петима души са
на двадесет
или по-малко години, а
трима са на
22. Общата
средна възраст на отбора е 21,81
години! Рекорд в българския футбол за мач
в елитната
група!
Самият Марти
е роден на
24 септември
2005
година и е
В деня на рекорда, 20 февруари
възпитаник
2022 г., Георги Петков отново бе
на Академиистински титан под рамката
ята ни. Като
15 години и 360 дни. капитан на своя набор
Това е върхово пости- през миналата година
жение за футболист на имаше честта първи
„Славия”, участник в да вдигне трофея за
двубой от Първа лига! купата на БФС след поИ още нещо впечатля- беда над ЦСКА-София
ващо има в тази среща. с 2:0. Пожелаваме му,
Сред титулярите с бели на него и на съотбор-
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Мартин Георгиев с
юношеската купа,
пожелаваме му да
вдигне и тази при
мъжете
ниците му от мъжкия
отбор, да изпитат същата радост и след
полуфиналната серия
със същия съперник за
купата на страната.
Страницата
подготви:
Камен ОГНЯНОВ

СПОМОЩЕСТВУВАТЕЛИ И СЪРАТНИЦИ:

Благодарности на Николай Кръстев
и Александър Вуйчев за помощта, и
съпричастността по осигуряването
излизането на
в. „Славия" през 2021 г.

Купа на България

„Славия“ гледа смело и
с оптимизъм към предстоящите полуфинални мачове за купата на България
срещу ЦСКА-София. Жребият отреди нова среща
с „червените“, този път за
националната купа. Това
ще се случи през април,
близо месец и половина
след злощастно изгубения
с 2:3 у дома двубой срещу
същия противник в Първа
лига, белязан от изключително неприятната контузия на Георги Петков.
До тук в надпреварата
„белите“ записаха общо три
победи. Първо на пътя на
водения от Златомир Загорчич състав застана втородивизионният „Марица“.
През септември двубоят
в пловдивския квартал
„Кършияка“ не започна добре за „Славия“. В края на
първата част пловдивчани
поведоха с попадение на
Веселин Марчев с удар от
дъгата на наказателното
поле, а преди това на два
пъти Радослав Кирилов
не успя да даде аванс за
„белите“ от чисти позиции.
Младият Борис Димитров
и Иван Минчев също не
можаха да се разпишат в
минутите преди почивката.
През втората част се
стигна до логичния обрат и
победа за „Славия“. Първо
в 52-ата минута Ерол Доста възстанови равенството
след асистенция на Тони
Тасев, а само осем минути
след това Питър Макрилос направи пълен обрат
в полза на славистите,
които вече нямаха никакви
колебания при завършването на атаките. Дълбоко
в допълнителните минути
на двубоя Георги Вълчев
оформи крайното 3:1 след
изпълнение на дузпа, отсъдена за нарушение срещу Макрилос.
В самия край на октомври предстоеше и мач с
„Пирин“, който се беше
завърнал в елита през настоящата кампания. Двубоят, белязан от кончината
на легендата на „белите“,
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Отново с оптимизъм
преди полуфиналите

Георги
Вълчев се
разписа при
обрата с
„Марица”
в Пловдив
снимки:
sportal.bg

българския футбол и спорт
Александър Шаламанов,
започна с минута мълчание. Още преди изминаването на 35 секунди Георги
Вълчев опита удар към
вратата на „орлетата“, Ник
Хенгелман отби кълбото,
което достигна до австралиеца Макрилос, но той
не успя да се разпише,
стреляйки в тялото на вратаря. Последваха равностойни минути, а Преслав
Йорданов удари гредата
след подаване на Спас Георгиев и колеблива изява
на Светослав Вуцов в 32ата минута. Шест минути
след почивката Радослав
Кирилов центрира за Тони
Тасев и влезлият като
резерва флангови футболист осигури спокойствие
за „белите“ с попадението
във вратата на бившия си
отбор. Сетне славистите
отново заиграха пасивно
и в 71-ата минута шут на
Станислав Манолев срещна гредата зад Вуцов. Две
минути преди края на редовното време Кирилов
пропусна от чиста позиция
след добър самостоятелен
пробив, а
в допълнителните
минути Тасев също
изпусна да
направи
2:0 след
бърза контра.
Дву боят срещу
„Берое” на
четвърт„Бялата” агитка на мача с „Берое“ финалите

дойде в
неприятен
момент
от сезона,
когато „белите“ бяха
загубили
голяма
част
от
инерцията от силния старт
в шампионата и
успехът
с р е щ у
старозагорци изглеждаше
повече
от задължителен.
Все пак месец март 2022
година започна добре за
„Славия“ и „зелените“ бяха
победени с 2:1 след още
един обрат. Попадение на
Вълчев бе отменено заради засада в равностойното
начало на срещата на стадиона в полите на Витоша.
После „Берое“ напомни, че
е един от най-неудобните
противници за „белите“
през последното десетилетие. В 38-ата минута Стив
Фуртадо със силен далечен удар не остави шансове за Вуцов и даде преднина за гостите. Отговорът на
славистите бе мигновен.
Венцислав Керчев изведе
Тасев на голова позиция и
крилото изравни с плътен
удар само три минути след
това. Попадението прекърши илюзиите на гостите за
нещо повече от загуба.
Тя стана факт десетина
минути след почивката. Тогава Кирилов опита да центрира и топката се отби в
ръката на Сиам Бен Юсеф.
Главният съдия Станислав
Тодоров се консултира с
видео асистент рефера и
отсъди дузпа, която хладнокръвно бе реализирана
от капитана на „Славия“. В
оставащото време защитата на „белите“ се представи добре, а в 72-ата минута
Вуцов отби силен удар на
Давиде Мариани. В тази
среща официални дебюти
направиха Борислав Цонев и Мартин Петков, които преминаха в отбора в
края на февруари.
Сега на дневен ред е
сблъсъкът с ЦСКА-София.
Двубоите през април на

разменено домакинство
крият доста неизвестни, а
изходът от тях остава непредвидим. Славистите се
представиха добре на два
пъти срещу „червените“ в
шампионатните двубои,
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но малшансът ги лиши от
спечелването на повече от
една точка в тези сблъсъци. „Славия“ достигна до
полуфиналите в турнира
и през миналия сезон, но
отпадна от „Арда“. Може
би е дошъл моментът за
надграждане и ново класиране за двубоя за трофея,
както за последно това се
случи през 2018 г.
Асен ДАСКАЛОВ

Купа на България – 2021/22
1/16-финал – 23.09.2021 г.
„Марица“ (Пд) – „Славия“
1:3
„Славия“: 1.Светослав Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки, 55.Андреа
Христов, 18.Димитър Стоянов, 88.Тони Тасев (57 – 77.Георги Вълчев), 17.Ерол
Дост, 16.Кемело Нгуена, 73.Иван Минчев (46 – 7.Питър Макрилос), 10.Радослав
Кирилов (82 – 5.Мартин Атанасов), 29.Борис Димитров.
Голмайстори: 1:0 Веселин Марчев (39), 1:1 Ерол Дост (52), 1:2 Питър Макрилос
(60), 1:3 Георги Вълчев (90+5 - дузпа).
Съдия: Ивайло Ненков.
Пловдив, ст. „Марица“ – 1000 зрители.
1/8 финал – 27.10.2021 г.
„Славия“ – „Пирин“
1:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки, 37.Венцислав
Керчев, 18.Димитър Стоянов, 77.Георги Вълчев, 11.Кристиан Добрев (46 –
88.Тони Тасев), 7.Питър Макрилос (85 – 16.Кемело Нгуена), 17.Ерол Дост, 10.Радослав Кирилов (к) (90+3 – 71.Емил Стоев), 19.Мартин Сораков (61 – 9.Жуниор
Мапуку).
Голмайстор: 1:0 Тони Тасев (51).
Съдия: Георги Кабаков.
Жълт картон: Венцислав Керчев.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.
1/4 финал – 3.03.2022 г.
„Славия“ – „Берое“
2:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки, 37.Венцислав
Керчев, 4.Людовик Соарес, 77.Георги Вълчев (90+5 – 5.Мартин Атанасов),
88.Тони Тасев (90+6 – 83.Христо Попадийн), 17.Ерол Дост (90+6 – 15.Мартин
Георгиев), 73.Иван Минчев (72 – 20.Борислав Цонев), 10.Радослав Кирилов (к),
7.Йон Бакеро (58 – 9.Мартин Петков).
Голмайстори: 0:1 Стив Фуртадо (38), 1:1 Тони Тасев (41), 2:1 Радослав Кирилов
(57-дузпа).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Ерол Дост, Тони Тасев, Мартин Петков, Мартин Атанасов.
София, ст. „Славия“ – 1000 зрители.

Контролни срещи през зимната пауза:
13.01.2022 г., Пазарджик
„Хебър“ – „Славия“ 1:3
Стартов състав на „Славия“: Светослав Вуцов, Христо Попадийн, Венцислав Керчев, Мартин Георгиев, Людовик Соарес, Кемело Нгуена, Мартин
Атанасов, Тони Тасев, Кристиян Добрев, Йон Бакеро, Жуниор Мапуку.
Голмайстори: 0:1 Жуниор Мапуку (1), 0:2 Тони Тасев (28), 1:2 Тодор Чаворски
(31), 1:3 Александър Иванов (87).
18.01.2022 г., Анталия
„Стал“ (Пол) – „Славия“
3:0
Стартов състав на „Славия“: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Емил Виячки,
Константин Иванов, Людовик Соарес, Дарко Тасевски, Мартин Атанасов, Кемело Нгуена, Мартин Сораков, Радослав Кирилов, Йон Бакеро.
Голмайстори: 1:0 Конрад Вжесински (62-дузпа), 2:0 Мачей Домански (72), 3:0
Аркадиуш Касперкиевич (90).
22.01.2022 г., Анталия
„Металист“ (Укр) – „Славия“
5:0
Стартов състав на „Славия“: Светослав Вуцов, Христо Попадийн, Емил
Виячки, Мартин Георгиев, Людовик Соарес, Иван Минчев, Мартин Атанасов,
Кемело Нгуена, Кристиян Добрев, Тони Тасев, Йон Бакеро.
Голмайстори: 1:0 Педлепенец (4), 2:0 Рязанцев (46), 3:0 Мизюк (53), 4:0 Мурза
(56), 5:0 Сарапий (78).
25.01.2022 г., Анталия
„Теплице“ (Чех) – „Славия“
2:1
Стартов състав на „Славия“: Светослав Вуцов, Ертан Томбак, Емил Виячки,
Венцислав Керчев, Людовик Соарес, Кемело Нгуена, Мартин Атанасов, Иван
Минчев, Радослав Кирилов, Кристиан Добрев, Йон Бакеро.
Голмайстори: 0:1 Кристиян Добрев (18), 1:1 Мохамед Тияни (35), 2:1Якуб
Хора (80).
30.01.2022 г., Анталия
„Славия“ – „Мура“ (Словн)
3:2
Стартов състав на „Славия“: Светослав Вуцов, Христо Попадийн, Георги
Вълчев, Венцислав Керчев, Людовик Соарес, Мартин Атанасов, Кемело Нгуена, Иван Минчев, Кристиян Добрев, Радослав Кирилов, Йон Бакеро.
Голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов (4), 1:1 Ципот (9), 2:1 Йон Бакеро (12), 2:2
Хорват (15), 3:2 Иван Минчев (20-дузпа).
12.02.2022 г., София
„Славия“ – „Балкан“ (Ботевград) 0:0
Стартов състав на „Славия“: Георги Петков, Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Венцислав Керчев, Людовик Суарес, Мартин Атанасов, Микита Николаевич, Иван Минчев, Тони Тасев, Йон Бакеро, Мартин Сораков.
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огато преди около година Златомир Загорчич
се завърна на пожар
на треньорския пост в
“Славия”, ситуацията
бе критична. Отборът
приличаше на потъващ
кораб,
резултатите
при руския специалист
Александър Тарханов
бяха повече от незадоволителни, а оцеляването в елитната дивизия бе поставено на
карта.
Мнозина още тогава
предрекоха, че тимът
няма да се справи. Не
и Заги, който още с
идването си определи
вероятността от изпадане като никаква.
За кратко време той
върна реда, настроението и бойния дух на
“белите”, вследствие
на което плейофите за
оставане изглеждаха
по-скоро като победен
парад, отколкото като
рисково начинание.
Първата цел бе изпълнена без излишни
натоварвания. Наред
бе втората и по-важна -

завръщането
в топ 6
на българския елит,
където те исторически
винаги са принадлежали.
И въпреки че остана
без опитни изпълнители като Михаил Александров и Ивайло Димитров, още в лятната
подготовка
“Славия”
демонстрира завидна

Първенство

Заги върна “Славия”
към нормалността
“Белите” няма от какво да се
срамуват в сезон на очакван възход

Ертан Томбак
израстна много през
този сезон
и стабилна форма, която накара авторът на
тези редове (а вероятно и мнозина други) да
загърби клетвата си да
не залага на футболни
мачове преди старта
на шампионата и дербито с “Левски”. Да, в
последните години “сините” наистина се бяха
превърнали в един от
най-удобните съперници. Загубата им на “Герена”, какМартин то и победКерчев се ният
гол
включи на Калоян
много Кръстев за
удачно в к р а й н о т о
състава 2:1 от дълги години
не
бяха
и з гл еж д а ли толкова
лесно
предвидими.
Е н т у сиазмът
от успеха
бързо
се
изпари
в
следващите две срещи, в които
се видя, че
пред
За-

горчич предстои много
работа. Първо Светослав Вуцов трябваше
да изиграе един от
най-силните мачове в
кариерата си при домакинско 0:0 срещу
“Царско село”. Последва поражение в друго
старо дерби - с “Ботев”
в Коматево с 0:1. Там
славистите
показаха
много по-добра игра,
но изпуснаха куп положения срещу интернационалната бригада на
“канарчетата”.
Заради двата неуспешни двубоя очакванията бяха “белите” да
свалят гарда.

Нищо подобно
не се случи.
П ъ р в о
пред отбора
глава преклони друга
международна група
от Тракийския регион
- “Берое”. В
изключително динамичен
сблъсък, в който
гостите от
Стара Загора на два
пъти излизаха напред
в резултата,
първо новото
попълнение Тони
Тасев откри головата си сметка за 1:1, а
после
диригентската
палка пое негласният
лидер Ради Кирилов,
отчел се със страхотен
гол за 2:2 и асистенция
за победния такъв на
Кръстев. Отново над
всички бе вратарят Вуцов, чиито спасявания
бяха на моменти куриозни.
Своеобразното “тракийско” турне завърши

След силните
си изяви Андреа
Христов стана
национал
с пореден престижен
успех, този път във
визитата на втория от

над ЦСКА 1948, след
гол на Кирилов в добавеното време, прати
тима на върха! И ако
това бе драматично, то
трудно може да се опише емоцията при гостуването на ЦСКА-София
на “Българска армия” в
следващия кръг. Срещу безпогрешния до
този момент състав на
Стойчо Младенов “белите” изиграха знаменит мач. Равностойни
до средата на второто
полувреме, те останаха с човек по-малко
след изгонването на
дебютанта Нгуена за
втори жълт картон в
началото на втората
част. “Червените” поведоха и установиха
надмощие, принуждавайки Вуцов да прави
супергеройски спасявания,
включително
при дузпа, изпълнена

Славистка радост на „Герена”
след поредната
победа над „Левски”

миналия
шампионат
“Локо” (Пловдив). И пак
Вуцов се показа като
един от най-силните
козове на “Славия”, отразявайки всички противникови удари след
попадението на друг
нов - Людовик Соарес,
за крайното 0:1.
Че Загорчич е изградил ефикасна машина,
се видя и в следващите
две срещи срещу клубове с името ЦСКА. 2:1

от Греъм Кели. “Славия” запази силите
си за края, когато се
хвърли в изненадваща
офанзива, довела до
хубав гол на Атанасов
за финалното 1:1.
След този спектакъл
вече бе ясно - “белите”
отново са един от

ключовите
фактори.
И ако някой се нуж-

Първенство
мът се отдалечи
от челната тройка, но продължи
да е в битката за
топ 6, със стабилни игри и при
ефектната победа над “Царско
село” (5:2), и
при равенствата
с
пловдивските “Ботев” (0:0)
и “Локо” (1:1) и
ЦСКА 1948 (1:1),
и при загубата
от “Берое” с 1:2.
След дългата зимна пауза,
сезонът бе подновен с ново
поражение - 2:3
Тони Тасев ликува след бомбата във вратата на
от ЦСКА-София.
„Лудогорец” донесла победата над шампионите с
Този сблъсък ще
1:0, вдясно от него щастлив е и Радослав Кирилов
Снимки: sportal.bg се запомни много повече с
даеше от още по-кате- химера. Рутинната погорично доказателство, беда над “Ботев” (Враконтузията на
то дойде в следващия ца) с 1:0 повдигна духа
ветерана Георги
кръг - срещу шампи- преди втората среща с
Петков,
оните от “Лудогорец” “Левски” през сезона.
В новото издание
(виж и карето). Брутален изстрел на Тони на дербито “сините” който пострада в опит
Тасев донесе победата бяха в далеч по-добра да вземе топката от
с 1:0, а дори остана- форма, отколкото през Брадли Мазику. Пели с човек по-малко, в лятото. Въпреки това, тков, очевидно нуждакрая столичани изпус- “Славия” пак не се даде ещ се от спешна понаха да направят успе- без битка. Ерол Дост и мощ в “Пирогов”, бе на
Емил Стоев изпуснаха път да стане жертва на
ха по-изразителен.
Някъде тук отборът добри шансове, а през абсурдната българска
поотпусна газта - веро- втората час Вуцов пак футболна реалност, в
ятно и заради твърде се показа като най-до- която вратата на ливисоките
очаквания, брия вратар в дивизи- нейката блокира и се
с които българските ята. По-късно Дост бе наложи да бъде отвамомчета от гръбнака изгонен с втори жълт ряна с ритници?! За рана състава бяха нато- картон, сетне натискът дост, вратарят стигна
варени. Злощастно 0:1 на гостите даде резул- навреме до болница.
от столичното “Локо” и тат - 0:1 с късен гол.
Под рамката застана
До края на кален- голобрадият Денислав
три поредни равенства,
все с по 1:1: с “Пирин”, дарната година Загор- Жеков, което отслаби
“Черно море” и “Арда” чич и компания дадоха отбранителните сили
направиха
първото да се разбере, че не са на славистите. И макар
място в класирането свалили гарда. Да, ти- да поведоха чрез ново-
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то попълнение Йон Бакеро, син на легендата
на “Барселона” Хосе
Мария Бакеро, те допуснаха обрат до 1:3,
изоставени и от системата ВАР, отменила
дузпа в тяхна полза
при 1:1. Атрактивният
гол на Ерол Дост не
стигна за равенство 2:3.
Гостуването на “Лудогорец” в следващия
кръг също не донесе
точки - 1:3, но голът
на Кирилов бе със сигурност един от найкрасивите от началото

Людовик Соарес
е едно от
качествените
чуждестранни
попълнения
на шампионата. Двете загуби не отказаха
“Славия” от битката за

„Белите“ стреснаха кандидатите
за титлата през есента

„Всички се боят от
лидерите, а лидерите се боят от „Славия“ – тези крилати
думи на незабравимия
Йордан Радичков отново станаха актуални
в първия дял на редовния сезон. Славистите шокираха „ЦСКАСофия“ насред „Българска армия“ в мач от
VII кръг в последните
секунди, завършвайки
1:1, при това играейки близо 40 минути с
човек по-малко. При

1:0 в своя полза, домакините в червени
екипи не успяха да
реализират и дузпа,
спасена от Светослав
Вуцов. Точката в „Борисовата градина”, дошла с гола на юношата Мартин Атанасов,
явно вкара солидна
доза самочувствие в
лагера на славистите.
Окрилени, те поднесоха още по-голяма
изненада в следващия
VIII кръг, надигравайки
шампиона „Лудогорец“

с 1:0 у дома. Така „белите“ развалиха серията на разградчани за
най-дълга поредица,
в която нямат мач без
вкаран гол. Попадение-шедьовър на Тони
Тасев три минути след
подновяването на играта след почивката,
се оказа достатъчно
за сладкия успех. Не
се мина и без перипетии – реферът Ивайло Стоянов-Сватбата,
остави „белите“ с 10
души в 58-ата минута

след червен картон
на голобрадия юноша
Мартин Георгиев след
намесата на везде-

5

челната шестица. Този
път софийският “Локомотив” бе подчинен
с 3:0 след спектакъл
с 3 асистенции на Радослав Кирилов. Разписаха се Тони Тасев
и появилите се в тима
през зимата Мартин
Петков и Борислав Цонев.
Срещу “Пирин” в
Благоевград мъжката
битка на двата състава
бе засенчена от системата ВАР, отменила
дузпа за “белите” и гол
за домакините за безличното 0:0. В последвалия друвой с “Черно
море”, славистите отстъпиха с 0:1 след като
съперникът за трети
пореден път бележи в
добавеното
време!?.
Два кръга преди края
на редовния сезон,
Златомир
Загорчич
и футболистите му
няма от какво да се
срамуват. Отборът по
всяка вероятност ще
се класира в челната
шестица, с което ще
е постигнал целта си.
В първенството нещо
повече ще очакваме в
следващия шампионат,
а дотогава ще стискаме палци в турнира за
Купата на България, в
който пак сме на полуфинал (виж 3 стр.).
Иван ЖИКОВ

същия ВАР. Въпреки
намаления си състав,
момчетата на Загорчич имаха по-чистите
положения и може да
съжаляват, че не направиха победата си
по-категорична. Така
вместо „очакваните“
0-1 точки от мачовете с претендиращите
за титлата, славистите взеха цели четири
и отново възкресиха
ореола на отбора като
„черна котка“ за кандидат-шампионите у
нас.
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ
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Първа лига – 21/22

I кръг – 24.07.2021 г.
„Левски“ – „Славия“ 1:2
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил
Виячки, 55.Андреа Христов (к),
37.Венцислав Керчев, 77.Георги
Вълчев, 71.Емил Стоев (90+2 –
5.Мартин Атанасов), 17.Ерол Дост
(56 – 88.Тони Тасев), 7.Питър
Макрилос (90+3 – 22.Дарко
Тасевски), 10.Радослав Кирилов,
73.Мартин Сораков (56 – 9.Калоян
Кръстев).
Голмайстори: 1:0 Марин Петков
(16), 1:1 Емил Виячки (22), 1:2
Калоян Кръстев (68).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Мартин Сораков,
Питър Макрилос, Георги Вълчев,
Андреа Христов, Емил Виячки.
София, ст. „Виваком Арена Георги
Аспарухов“ – 7500 зрители.
II кръг – 30.07.2021 г.
„Славия“ – „Царско село“ 0:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
55.Андреа Христов (к), 4.Людовик
Соарес, 77.Георги Вълчев, 88.Тони
Тасев (53 – 17.Ерол Дост), 71.Емил
Стоев, 7.Питър Макрилос (77 –
22.Дарко Тасевски), 10.Радослав
Кирилов, 9.Калоян Кръстев (66 –
73.Мартин Сораков).
Съдия: Георги Иванов.
Жълт картон: Георги Вълчев.
София, ст. „Славия“ – 400 зрители.
III кръг – 07.08.2021 г.
ПФК „Ботев“ (Пд) – „Славия“ 1:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
55.Андреа Христов (к), 4.Людовик
Соарес, 5.Мартин Атанасов (65 –
77.Георги Вълчев), 71.Емил Стоев,
17.Ерол Дост, 7.Питър Макрилос
(75 – 88.Тони Тасев), 10.Радослав
Кирилов (82 – 19.Тони Иванов),
73.Мартин Сораков (65 – 9.Калоян
Кръстев).
Голмайстор: 1:0 Емануел Току (64).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Питър Макрилос,
Емил Виячки, Емил Стоев.
Пловдив, спортен комплекс
„Коматево“ – 1500 зрители.
IV кръг – 14.08.2021 г.
„Славия“ – „Берое“
3:2
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
55.Андреа Христов (к), 4.Людовик
Соарес, 77.Георги Вълчев,
71.Емил Стоев, 7.Питър Макрилос
(54 – 10.Радослав Кирилов),
17.Ерол Дост, 88.Тони Тасев (90+1
– 5.Мартин Атанасов), 9.Калоян
Кръстев (88 – 73.Мартин Сораков).
Голмайстори: 0:1 Кукула (6), 1:1
Тони Тасев (38-дузпа), 1:2 Умар
Камара (48), 2:2 Радослав Кирилов
(58), 3:2 Калоян Кръстев (72).
Съдия: Станислав Тодоров.
Жълти картони: Георги Вълчев,
Емил Стоев, Радослав Димитров.
София, ст. „Славия“ – 800 зрители.
V кръг – 22.08.2021 г.
„Локомотив“ (Пд) – „Славия“ 0:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
55.Андреа Христов (к), 4.Людовик
Соарес (28 – 88.Тони Тасев),
17.Ерол Дост, 77.Георги Вълчев,
71.Емил Стоев (84 – 5.Мартин
Атанасов), 7.Питър Макрилос,
10.Радослав Кирилов (90+3 –
18.Димитър Стоянов), 9.Калоян
Кръстев (90+3 – 73.Мартин
Сораков).
Голмайстор: 0:1 Людовик Соарес (19).
Съдия: Георги Давидов.
Жълти картони: Людовик Соарес,
Калоян Кръстев, Емил Стоев, Емил
Виячки, Тони Тасев, Георги Петков
(на пейката).
Пловдив, ст. „Локомотив“ – 1000
зрители.
VI кръг – 27.08.2021 г.
„Славия“ – „ЦСКА 1948“

2:1

„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
55.Андреа Христов (к) (76 –
18.Димитър Стоянов), 23.Емил
Виячки, 77.Георги Вълчев, 3.Ертан
Томбак, 7.Питър Макрилос (85 –
5.Мартин Атанасов), 17.Ерол Дост,
88.Тони Тасев, 71.Емил Стоев,
10.Радослав Кирилов, 9.Калоян
Кръстев (84 – 73.Мартин Сораков).
Голмайстори: 1:0 Радослав
Кирилов (30), 1:1 Георги Ангелов
(73), 2:1 Радослав Кирилов (90+7).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Питър Макрилос,
Ерол Дост, Емил Виячки.
Червен картон: Костадин Илиев
(„ЦСКА 1948“ – 44 минута).
София, ст. „Славия“ - 850 зрители.
VII кръг – 11.09.2021 г.
„ЦСКА-София“ – „Славия“ 1:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
55.Андреа Христов (к), 23.Емил
Виячки, 77.Георги Вълчев (87
– 15.Мартин Георгиев), 3.Ертан
Томбак, 16.Кемело Нгуена, 88.Тони
Тасев (87 – 11.Кристиян Добрев),
7.Питър Макрилос (87 – 5.Мартин
Атанасов), 73.Иван Минчев (63
– 17.Ерол Дост), 10.Радослав
Кирилов, 19.Мартин Сораков (79 –
18.Димитър Стоянов).
Голмайстори: 1:0 Жорди Кайседо
(62), 1:1 Мартин Атанасов (90+1).
Изпусната дузпа: Греъм Кери
(„ЦСКА-София) – 76 мин.
Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Кемело Нгуена –
2, Емил Виячки, Питър Макрилос,
Андреа Христов, Светослав Вуцов.
Червен картон: Кемело Нгуена (54).
София, ст. „Българска армия“ –
3000 зрители.
VIII кръг – 19.09.2021 г.
„Славия“ – „Лудогорец“ 1:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 55.Андреа
Христов (к), 15.Мартин Георгиев,
18.Димитър Стоянов, 17.Ерол Дост,
77.Георги Вълчев, 88.Тони Тасев
(90+1 – 73.Иван Минчев), 7.Питър
Макрилос (90 – 5.Мартин Атанасов),
11.Кристиан Добрев, 19.Мартин
Сораков (87 – 29.Борис Димитров).
Голмайстор: 1:0 Тони Тасев (48).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Тони Тасев,
Андреа Христов, Мартин Атанасов.
Червен картон: Мартин Георгиев (58).
София, ст. „Славия“ – 600 зрители.
IX кръг – 27.09.2021 г.
„Локомотив“ (Сф) – „Славия“ 1:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
55.Андреа Христов (к), 18.Димитър
Стоянов, 77.Георги Вълчев, 17.Ерол
Дост (76 – 73.Иван Минчев),
88.Тони Тасев (58 – 71.Емил Стоев),
7.Питър Макрилос (76 – 11.Кристиян
Добрев), 10.Радослав Кирилов,
19.Мартин Сораков (45 – 16.Кемело
Нгуена).
Голмайстор: 1:0 Октавио (58).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълт картон: Димитър Стоянов.
Червен картон: Георги Вълчев (39).
София, национален стадион
„Васил Левски“ – 1000 зрители.
X кръг – 2.10.2021 г.
„Славия“ – „Пирин“
1:1
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил
Виячки, 55.Андреа Христов (к),
37.Венцислав Керчев, 16.Кемело
Нгуена, 88.Тони Тасев (90+1 –
11.Кристиян Добрев), 17.Ерол Дост,
73.Иван Минчев (90+1 – 5.Мартин
Атанасов), 10.Радослав Кирилов,
19.Мартин Сораков.
Голмайстори: 0:1 Станислав Костов
(67), 1:1 Емил Виячки (69).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Ерол Дост,
Венцислав Керчев, Иван Минчев,
Светослав Вуцов.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.
XI кръг – 17.10.2021 г.
„Черно море“ – „Славия“

1:1

„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил
Виячки, 55.Андреа Христов (к),
37.Венцислав Керчев, 17.Ерол Дост,
16.Кемело Нгуена (90+3 – 5.Мартин
Атанасов), 11.Кристиян Добрев (19.
Мартин Сораков), 7.Питър Макрилос
(63 – 73.Иван Минчев), 88.Тони
Тасев (90 – 18.Димитър Стоянов),
10.Радослав Кирилов (90+3 –
29.Борис Димитров).
Голмайстори: 1:0 Евгений Сердюк
(26), 1:1 Тони Тасев (53).
Изпусната дузпа: Родриго Енрике
(„Черно море“) – 11 мин.
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Ертан Томбак,
Светослав Вуцов.
Варна, ст. „Тича“ – 1500 зрители.
XII кръг – 23.10.2021 г.
„Арда“ – „Славия“
1:1
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил
Виячки, 55.Андреа Христов (к),
37.Венцислав Керчев, 17.Ерол
Дост (90+3 – 5.Мартин Атанасов),
88.Тони Тасев (58 – 71.Емил
Стоев), 77.Георги Т.Вълчев, 73.Иван
Минчев (65 – 16.Кемело Нгуена),
10.Радослав Кирилов (90+3 –
18.Димитър Стоянов), 19.Мартин
Сораков (65 – 11.Кристиян Добрев).
Голмайстори: 0:1 Мартин Сораков
(16), 1:1 Милен Желев (71).
Съдия: Валентин Железов.
Жълти картони: Емил Виячки,
Емил Стоев.
Кърджали, „Арда арена“ – 500
зрители.
XIII кръг – 30.10.2021 г.
„Славия“ – „Ботев“ (Враца) 1:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки (33
- 18.Димитър Стоянов), 55.Андреа
Христов (к), 37.Венцислав Керчев,
77.Георги Вълчев, 88.Тони Тасев
(84 – 11.Кристиян Добрев), 73.Иван
Минчев (84 – 17.Ерол Дост), 7.Питър
Макрилос, 10.Радослав Кирилов,
71.Емил Стоев (60 – 9.Жуниор
Мапуку).
Голмайстор: 1:0 Иван Минчев (44).
Съдия: Ивайло Ненков.
Жълти картони: Тони Тасев, Емил
Виячки.
Червен картон: Чавдар Ивайлов
(„Ботев“) – 32 мин.
София, ст. „Славия“ – 350 зрители.
XIV кръг – 6.11.2021 г.
„Славия“ – „Левски“
0:1
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емил
Виячки, 55.Андреа Христов (к),
37.Венцислав Керчев, 77.Георги
Вълчев, 71.Емил Стоев (74 –
88.Тони Тасев), 17.Ерол Дост,
7.Питър Макрилос (75 – 5.Мартин
Атанасов), 10.Радослав Кирилов,
19.Мартин Сораков (46 – 9.Жуниор
Мапуку).
Голмайстор: 0:1 Билал Бари (81).
Съдия: Ивайло Стоянов.
Жълти картони: Ертан Томбак,
Ерол Дост – 2, Венцислав Керчев,
Светослав Вуцов, Златомир
Загорчич (на пейката).
Червен картон: Ерол Дост (61).
София, ст. „Славия“ – 3500
зрители.
XV кръг – 20.11.2021 г.
„Царско село“ – „Славия“ 2:5
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес, 77.Георги Вълчев (66
– 9.Жуниор Мапуку), 16.Кемело
Нгуена (89 – 5.Мартин Атанасов),
88.Тони Тасев (89 – 15.Мартин
Георгиев), 22.Дарко Тасевски (66
– 7.Питър Макрилос), 10.Радослав
Кирилов (к), 71.Емил Стоев (66 –
19.Мартин Сораков).
Голмайстори: 1:0 Лъчезар
Балтанов (9), 1:1 Тони Тасев (10),
1:2 Емил Стоев (20), 1:3 Радослав
Кирилов (58), 2:3 Мартин Кавдански
(74), 2:4 Питър Макрилос (76), 2:5
Тони Тасев (86-дузпа).

Съдия: Георги Кабаков.
Жълти картони: Георги Вълчев,
Емил Виячки.
София, комплекс „Царско село“ –
при закрити врата.
XVI кръг – 26.11.2021 г.
„Славия“ – ПФК „Ботев“ 0:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес, 17.Ерол Дост (90+2 –
5.Мартин Атанасов), 16.Кемело
Нгуена, 88.Тони Тасев (80 – 7.Питър
Макрилос), 22.Дарко Тасевски (66
– 9.Жуниор Мапуку), 10.Радослав
Кирилов (к) (90+3 – 11.Кристиян
Добрев), 71.Емил Стоев.
Съдия: Димитър Д. Димитров.
Жълти картони: Ерол Дост,
Радослав Кирилов.
София, ст. „Славия“ – 150 зрители.
XVII кръг – 30.11.2021 г.
„Берое“ – „Славия“
2:1
„Славия“: 21.Светослав
Вуцов, 3.Ертан Томбак, 23.Емл
Виячки, 55.Андреа Христов (к),
37.Венцислав Керчев, 77.Георги
Вълчев, 16.Кемело Нгуена (69
– 17.Ерол Дост), 88.Тони Тасев
(69 – 9.Жуниор Мапуку), 22.Дарко
Тасевски (52 – 7.Питър Макрилос),
10.Радослав Кирилов (90 –
11.Кристиян Добрев), 71.Емил Стоев
(90 – 4.Людовик Соарес).
Голмайстори: 1:0 Мартин Камбуров
(33), 1:1 Питър Макрилос (61), 2:1
Абубакар Тунгара (70).
Съдия: Георги Иванов.
Червен картон: Ертан Томбак (82).
Стара Загора, ст. „Берое“ – 400
зрители.
XVIII кръг – 5.12.2021 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Пд) 1:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
55.Андреа Христов (к), 23.Емил
Виячки, 37.Венцислав Керчев,
4.Людовик Соарес, 17.Ерол Дост,
16.Кемело Нгуена (90+1 – 5.Мартин
Атанасов), 11.Кристиан Добрев (61
– 88.Тони Тасев), 7.Питър Макрилос
(72 – 73.Иван Минчев), 10.Радослав
Кирилов (90+1 – 29.Борис
Димитров), 71.Емил Стоев (90+1 –
19.Мартин Сораков).
Голмайстори: 0:1 Йосип Томашевич
(35), 1:1 Кристиян Добрев (40).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълти картони: Людовик Соарес,
Емил Стоев.
София, ст. „Славия“ – 450 зрители.
XIX кръг – 11.12.2021 г.
„ЦСКА 1948“ – „Славия“
1:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес (90+8 – 18.Димитър
Стоянов), 17.Ерол Дост, 16.Кемело
Нгуена, 88.Тони Тасев (90+1
– 7.Петър Макрилос), 73.Иван
Минчев, 10.Радослав Кирилов (к),
19.Мартин Сораков (27 – 1.Георги
Петков).
Голмайстори: 0:1 Иван Минчев
(17), 1:1 Стелиян Добрев (90).
Съдия: Волен Чинков.
Жълти картони: Людовик Соарес,
Андреа Христов, Емил Виячки,
Георги Петков, Златомир Загорчич
(на пейката).
Червен картон: Светослав Вуцов
(25).
Бистрица, ст. „Витоша“ – 250
зрители.
XX кръг – 20.02.2022 г.
„Славия“ – „ЦСКА-София“ 2:3
„Славия“: 1.Георги Петков (43
– 12.Денислав Жеков), 3.Ертан
Томбак, 77.Георги Вълчев,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес, 17.Ерол Дост, 88.Тони
Тасев (83 – 18.Димитър Стоянов),
11.Кристиян Добрев (73 – 5.Мартин
Атанасов), 73.Иван Минчев,
10.Радослав Кирилов (к), 7.Йон
Бакеро (83 – 19.Мартин Сораков).
Голмайстори: 1:0 Йон Бакеро (55),

1:1 Жорди Кайседо (63), 1:2 Мено
Кох (72), 1:3 Амос Юга (78), 2:3 Ерол
Дост (80).
Съдия: Драгомир Драганов.
Жълти картони: Ертан Томбак – 2,
Мартин Атанасов, Людовик Соарес,
Червени картони: Ертан Томбак
– 84 мин., Греъм Кери („ЦСКАСофия“) - 90+2 мин.
София, ст. „Славия“ – 2000
зрители.
XXI кръг – 26.02.2022 г.
„Лудогорец“ – „Славия“ 3:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
83.Христо Попадийн, 15.Мартин
Георгиев, 37.Венцислав Керчев
(90+1 – 6.Константин Яр. Иванов),
4.Людовик Соарес, 77.Георги
Вълчев, 17.Ерол Дост, 11.Кристиян
Добрев, 73.Иван Минчев (75 –
5.Мартин Атанасов), 10.Радослав
Кирилов (к) (90+1 – 19.Мартин
Сораков), 7.Йон Бакеро (75 –
29.Борис Димитров).
Голмайстори: 1:0 Пиерос Сотириу
(17), 2:0 Шоу (29), 2:1 Радослав
Кирилов (52), 3:1 Пиерос Сотириу
(65).
Съдия: Георги Гинчев.
Жълт картон: Христо Попадийн.
Разград, „Лудогорец Арена“ –
1000 зрители.
XXII кръг – 7.03.2022 г.
„Славия“ – „Локомотив“ (Сф)
3:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
37.Венцислав Керчев (90+2 –
15.Мартин Георгиев), 4.Людовик
Соарес, 17.Ерол Дост (90+2 –
5.Мартин Атанасов), 11.Кристиян
Добрев (78 – 20.Борислав Цонев),
77.Георги Вълчев, 73.Иван Минчев
(61 – 88.Тони Тасев), 10.Радослав
Кирилов (к), 7.Йон Бакеро (61 –
9.Мартин Петков).
Голмайстори: 1:0 Тони Тасев (70),
2:0 Борислав Цонев (88), 3:0 Мартин
Петков (89).
Съдия: Владимир Вълков.
Жълти картони: Ертан Томбак,
Кристиян Добрев.
Червен картон: Божидар Кацаров
(„Локомотив“) – 63 мин.
София, ст. „Славия“ – 500 зрители.
XXIII кръг – 14.03.2022 г.
„Пирин“ – „Славия“
0:0
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
37.Венцислав Керчев, 4.Людовик
Соарес, 77.Георги Вълчев, 88.Тони
Тасев (55 – 11.Кристиян Добрев),
20.Борислав Цонев (82 – 7.Йон
Бакеро), 16.Кемело Нгуена (82
– 73.Иван Минчев), 10.Радослав
Кирилов (к), 9.Мартин Петков.
Съдия: Красен Георгиев.
Жълти картони: Венцислав Керчев,
Людовик Соарес, Иван Минчев.
Червен картон: Светослав Дяков
(„Пирин“) – 67 мин.
Благоевград, ст. „Христо Ботев“ –
1500 зрители.
XXIV кръг – 20.03.2022 г.
„Славия“ – „Черно море“
0:1
„Славия“: 21.Светослав Вуцов,
3.Ертан Томбак, 23.Емил Виячки,
37.Венцислав Керчев, 83.Христо
Попадийн, 77.Георги Вълчев,
11.Кристиян Добрев (63 – 7.Йон
Бакеро), 17.Ерол Дост, 73.Иван
Минчев (46 – 20.Борислав Цонев),
10.Радослав Кирилов (к), 9.Мартин
Петков (63 – 88.Тони Тасев).
Голмайстор: 0:1 Евгений Сердюк
(90+3).
Жълти картони: Тони Тасев, Емил
Виячки, Златомир Загорчич (на
пейката).
Съдия: Димо Димов.
София, ст. „Славия“ – 400 зрители.

Завинаги
Александър Шаламанов

Злокобната вест, че
сме загубили Шаламанов остави всички футболни хора в нашата
страна като покосени!
Да, не само слависти-

те
сведохме глава,
но и онези
чисти,
и
предани
на спорта
люде у нас
страдаха
по човешки.
Отиваше си
един истински кавалер
на зеления
терен.
Нашият
Шами
бе
п о к о р и тел
и на ледените писти,
като всяко
дете на любимата си Бояна. Но
най-важното бе, като че
ли това, че той съчетаваше в себе си уникалната и почти несрещана днес комбинация от

Георги Гугалов

Когато на 25 юли
87-годишният ветеран
си отиде от този свят,
всички бяха единодушни, че се разделяме с
един от най-изтъкнатите футболисти на „Славия” в цялата ѝ 108-годишна история. Гугала
бе част от две фамозни
славистки
генерации

- тези от 50-те и 60те години на ХХ век.
С първия голям отбор той стана на три
пъти вицешампион
(1954, 1955, 1959), а
с втория състав толкова пъти заслужи
купата на страната
(1963, 1964, 1966).
В добавка са и бронзовите медали от
първенството (1964,
1965, 1966), както и
финалът за купата
(1954).
Макар играещ с
десния крак, повече
от десетилетие Гугалов бе пробивно ляво
крило и нямаше десен
защитник у нас, който
да не е бил „жертва”
на финтовете му. Непримиримият борец на
зеления терен е роден
на 18 юни 1934 г. във
Велинград. Дебютира с
бялата фланелка през

изключително спортно
майсторство и едновременно с това скромност. А състезателната
кариера на родения на
4 септември 1941 г. славист е уникална!
Няма друг българин участвал на зимни
олимпийски игри и на
световни
първенства
по футбол! Със ските стана първенец в
слалома и гигантския
слалом, а през 1960 г.
се състезава под петте
преплетени кръга и на
игрите в Скуо Валей.
Сетне записа участия и
на футболния Мондиал
през 1966 в Англия и
четири лета по-късно в
Мексико, с което стана
първият в света спортист с подобни постижения. Националният
екип носи с чест общо
56 пъти, като мачовете
му с „А” отбора са 42,
а другите срещи са в
1954 година, като играе
в „Славия” в продължение на 13 сезона и
записва рекордните за
времето си 278 мача с
екипа на „белите” в „А”
група. Автор е и на 36
гола в елитната дивизия. А вълшебните му
пасове са изработили
поне три пъти повече
попадения. С националната фланелка има
записани 5 мача и 1 отбелязан гол за „А” отбора, и още 13 официални
срещи за другите формации на страната ни.
В европейските клубни
турнири има 6 изиграни
срещи и е автор на 1
гол. След края на кариерата си, в последвалия повече от половин
век, живя във Варна,
където също го тачеха.
Славистката агитка го
изпрати със специален
транспарант с лика му
в последвалия кончината му мач. Още едно
признание.

Така се случи, че в периода от последната ни среща напуснаха този свят знакови имена от славистката футболна историография. Първи към
звездния „бял” отбор потегли на 25 юли 2021 г. Георги Бор. Гугалов. Сетне славистките сърца отново осиротяха, когато на 25 октомври загубихме
и Александър Шаламанов-Шами. Тъжната серия
завърши на 11 ноември неговият съотборник Стоян Алексиев-Стойката. За чест на славистката
общественост, тя даде дължимото уважение на
славните ветерани. Водени от чувство на признателност и откровено приятелство с тези изтъкнати спортисти, ние от вестника посвещаваме
следващите четири страници на тях.
различните възрастови
формации. С клубната
фланелка на любимата
си „Славия” само в родната „А” група бе 262
пъти в периода 19621974 г. На три пъти спечели купата на страната (1963, 1964, 1966),
стана
вицешампион
през 1967 г. а още пет
пъти се окичи с бронза
(1964, 1965, 1966, 1970,
1973)! Родните спортни
журналисти на два пъти
го посочиха като №1 за
годината в България
(1963, 1966), също толкова пъти заслужи и купата за индивидуално
спортсменство (1967,
1973). С екипа на „белите” в европейските
турнири играе в 21 срещи (рекорд за клуба).
Автор е и на един гол.
Полуфиналист в надпреварата за КНК през
1967 г. И още, и още
толкова успехи има в

кариерата му. Но не
само това бе поводът
да се превърне в единствения футболист на
„Славия”, за когото има
написана книга. Това,
което караше хората да
го обичат, бе и това, че
той също се раздаваше
за тях. Неслучайно бе
първият славист, чиито
лик бе изписан на знаме! Специалният флаг
се пази и до днес от
„бялата” общност. И той
ще продължи да се развява на мачовете в полите на Витоша, защото
хора като Александър
Шаламанов,
остават
винаги сред нас. Защото той е Нашият Шами,
а ние всички като него
сме влюбени в магията
„Славия”!

Стоян Алексиев
Той се присъедини към небесния „бял” отбор на
легендите на 11
ноември. Направи
го тихо, неочаквано. До последно
издваше на мачове на любимия отбор, чиито юноша
бе. Роден на 11
септември 1944 г.
в София, Стойката
попада в един изграден и солиден
тим през пролетта
на 1963 г. Застава
на левия фланг на
отбраната и е там
следващите осем сезона. В елитната група записва 164 мача. Става вицешампион (1967) и 4
пъти бронзов медалист (1964, 1965, 1966, 1970 ).
Ликува с купата през 1964 и 1966 г. Част от тима
в паметния поход към европейския полуфинал в
турнира за КНК през сезон 1966/67 г. По терените
на Стария континет играе в 15 мача за „Славия”,
толкова са и срещите му с националната фланелка, като 3 пъти бе в първия тим. Поклон пред паметта му!
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77-годишният Шами
пристъпва бодро по
снега, покрил терена.
Стига до центъра на
стадион „Славия”, пооглежда се и измърморва: „Сега да ми бяха
тук ските...“ И продължава: „Преди повече от
половин век, когато
гостувахме в Лозана за
мач от европейските
турнири, един журналист посрещна отбора ни на летището със
ски на рамо в моя чест.
Защото съм участвал
със ски на зимна олимпиада. После швейцарците ни „скриха
топката” преди мача.
Направиха показно как
от стадион с поне 80
сантиметра сняг става добър терен за един
ден с някакви чудодейни за времето машини.”
Александър Шаламанов още оглавява
школата на „белите”.
Разбира се, повече с
представителни функции. Знаменосецът на
„Славия”. Или по-точно
– знамето на „Славия“.
„Идвам на стадиона
поне по няколко пъти
седмично. Гледам мачове на децата и юношите, няма по-голямо
удоволствие. Искам да
си играем у дома. Когато сме на нашия стадион, и публиката е
значително повече…”
Великан на терена, Шами е пословичен с характерната си
добряшка
усмивка.
Скромен и готин, продължава да недоумява
защо футболните радости са се изродили
у нас във футболна ненавист.
„Откъде дойде тази
омраза? Кому е приятно? – пита Шами, сякаш
по-скоро сам си говори. – Как стана така,
че запалянковците от
съперници и приятели
сега са врагове? Какво
направихме да спрем
това? И не сме ли
всички виновни, щом
го търпим? Не мога
да повярвам, че хора,
които живеят заедно
в един град като феновете на „Ботев” и
„Локомотив”
могат
да са така настроени
един срещу друг. Пом-
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Знамето на „Славия”
През януари 2019 г. пред списание „Спринт“ Александър
Шаламанов даде последното си интервю.
Публикуваме го с незначителни съкращения

1960 година, алпиецът Александър Шаламанов е отправил взор към зимните Олимпийски игри в Скуо Валей, САЩ
ня великите футболисти и на едните, и на
другите. Не съм забравил и големите им
отбори. Но не помня
такива неща, които се
случват днес. Същото
важи и за „Левски” и
ЦСКА, и за много други
нелепи противопоставяния. Не мога да си
обясня откъде е тази
злоба и вандалщина у
част от зрителите.
Това са млади хора.”
Казва го двукратният
носител на наградата
за Спортсмен № 1 на
първенството. И - поздравен от Еузебио,
след като му е отнел
топката с брилянтен
шпагат без да го докосне. Двукратният футболист № 1 на България
излиза от терена след
мач с „Левски“ прегърнат с Георги Аспарухов
под аплодисментите на
целия стадион...
„Така беше, играл
съм и срещу Гунди, и
срещу Петър Жеков.
Повече бях на фланга, но от един мач със
„сините”, когато никой не искаше да пази
Гунди, аз взех № 3 и не
го свалих до края на
кариерата си. И слависти, и левскари ни
аплодираха. Те повечето седяха омешани по

крадва подпечатаната
си военна книжка от
масата на секретарката в Централния дом
на Народната войска,
за да отиде в любимата „Славия”. Как
първоначално
дори
иска да се върне на
„Армията”, защото му
било трудно да стане
титуляр при „белите”,
водени от Анастас
Ковачев. Как като треньор спасява ужасно
трудно „Славия” да не
изпадне през 1984 г.
Как за 12 „бели” сезона не става шампион,

Напират и спомените за големите мачове с
„Рейнджърс” през 1967а, когато „Славия” става
първият български отбор
на европейски полуфинал.
„Не знаехме нищо за
шотландците.
Нито
треньорът
Ташков,
още по-малко ние, играчите. Откъде да знаем? Нямахме скаути. Да
не говорим за записи на
мачове, дори не знаехме кои са им играчите.
Излизаме и играем колкото и както можем. Не
бяхме по-слаби, но пад-

трибуните и нямаше
никакви проблеми. Често след мач някой от
нас отиваше с играчи
на съперника да пийне
по чаша вино, следващия път пък някой от
другия отбор идваше с
нас. Бяхме приятели.
Сега играчите бързат да си тръгнат от
стадиона. И си тръгват след победа така,
сякаш са направили
нещо велико. А то си
е в реда на нещата
„Славия” да побеждава. Аз поне знам, че
така би трябвало да
бъде.”
Може да разказва
безкрай. Как десетилетие не може да избере
между ските и футбола и затова тренира и
двата спорта. Как двамата с Бисер Михайлов (баща на Борислав
Михайлов) научават от
вестника, че са наказани да не играят за година, защото нарушили
режима - прибрали се
със закъснение в хотела по време на сбор
с националния отбор.
Как не играе не година, а цели три докато
е войник, и като скиор
служи в ЦСКА, където
после става любимец
на треньора Крум Милев и играе два мача
в червен екип. Как от-

26 ноември 1967 година, България - Португалия - 1:0, пред препълнените трибуни на Националния стадион "Васил Левски" носителят на „Златната топка” Еузебио поздравява Шами за кавалерската му игра
а през 1967 г. отборът
завършва на точка
след „Ботев”. Как печели три пъти Купата
на България. Как повече от две десетилетия работи в школата.

нахме и в двата мача с
по 0:1. Не обичам да го
казвам, но съветският
съдия Тофик Бахрамов
здраво ни поряза (б. а.
– Бахрамов като страничен рефер година по-ра-
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но зачита спорен гол на
Джеф Хърст за Англия
срещу Германия на
финала на мондиала
– 4:2). Но и съм убеден
– не бяхме достатъчно опитни. Съжалявахме страхотно, че
не стигнахме финала,
където щяхме да излезем срещу „Байерн”,
който спечели трофея.”
Разпалва се когато
говори за футболните си битки с големите
звезди: „Пеле, Гаринча,
Джалма Сантос... Плеяда от велики играчи, футболна балада
просто. Не вярваш, че
си до тях, срещу тях.
Играеш и те играят.
Чакаш какво ще направят, какво ще измислят. И го правят така,
че да носят радост на
хората. Страхотно е
да си срещу тях и да
се докоснеш до такива майстори. Как да
ритнеш такива играчи? Сърце не ти дава
просто... Имаше един
грузинец в отбора на
СССР – Михаил Месхи.
Уникален
техничар.
Топката сякаш беше
залепена за крака му.
Трикът с прехвърлянето на топката
зад гърба го правеше
по-добре от Неймар
днес.”
„Не казвам това за
звездите като преклонение пред тях, а
само като уважение
– продължава Шала-

манов. - В много отношения бяхме равни
с тях. Като поведохме
на италианците 3:1 в
европейския четвъртфинал през 1968-а,
треньорът им Валкареджи тичаше до тъча
и викаше с всички сили
да се връщат назад.
Мачът отиваше на
четворка. Георги Попов направи Факети
луд. За италианците
играеха също Мацола,
Ривера... Върнаха ни
един гол, а в Неапол на
реванша ни прекараха
по италиански с 2:0...
А бяха и домакини на
полуфиналите и финала. Как ли щяха да се
играят тези мачове в
Италия без италианците? Май никой по
футболните върхове
на Европа тогава не
го искаше това.”
На излизане от стадиона се спира за миг
пред Купата на България, осветена във фоайето сред други трофеи.
„Три пъти съм я печелил – казва Шами
вместо довиждане. –
Страхотно беше, че
скоро я вдигнахме пак.
Да знаят всички, че
„Славия” винаги е била
и ще си остане „Славия”! Отборът на моя
живот!”
Николай КРЪСТЕВ
Снимки:
Ивелин СОЛАКОВ
и Архив на
Камен ОГНЯНОВ

„Три пъти съм я печелил”, с усмивка споделя
Шами, когато вижда купата на България заслужена през 2018 година от момчетата на
Златомир Загорчич
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Александър
Шаламанов на
стадиона, където
мина целият му
живот, който вече
напълно заслужено
ще носи името му

Стадионът ни ще
носи името на Шами
„Белият” клуб ще
промени името на арената си на „Александър
Шаламанов”. Това обяви президентът на клуба Венцеслав Стефанов още на 25 октомври
2021 година вечерта,
денят на кончината на
легендарния славист.
„Шаламанов е знамето на „Славия“ в
последните
шест
десетилетия, без да
подценявам никого от
останалите
велики
футболисти на клуба,
разбира се – каза Стефанов. – Остана верен
на „Славия“ до сетния
си дъх. Пример за разностранен спортист,
за страхотен футболист, за уникален спортсмен. Добронамерен,

позитивен, усмихнат,
Шами е истинският
славист и пример не
само за „белите” фенове, но и за всички
младежи, които искат
да спортуват. Пример
за това що е славизъм!
Заради всичко това е
приеман изключително
позитивно от всички
приятели на футбола в България. Шами
буквално е знамето на
„Славия“, защото бе
първият, чийто лик е
изрисуван, върху знаме, което се вее по
трибуните през 60-те
и 70-те години на миналия век. Разговаряхме дълго по въпроса
за евентуалното ново
име на стадиона с Николай Кръстев, който

преди 8 години написа
книгата
„Хрониките
на Славия“. Категоричен съм, че Шаламанов
е събирателен образ
на всичко най-добро,
което може да даде
футболът на младите. Затова стадионът ще носи неговото
име. Призовавам славистите да приемат
това като благодарност към Александър
Шаламанов за всичко,
което е направил за
„Славия“ и за славизма,
за българския футбол и спорт. И като
едно обещание на нас,
славистите, че ще го
помним вечно - самият
него и това, което е
направил.”

Знамето с
нарисувания
лик на Шами
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Гугала:

Имах честта да съм
близък изтъкнатите ни
ветерани, които изпратихме. Нещо повече: взаимно се усещахме като
приятели. Познавахме се
и семейно. Разговаряли
сме десетки пъти. Освен
с думите ми на 7 стр., в
следващите редове ви
предлагам някои славистки откровения, споделени пред мен през
годините.
„Бях поласкан от поканата да играя в найстария български клуб,
но същевременно съзнавах, че това бе и едно
голямо задължение към
мен. - обичаше да се
връща в началото славният ветеран. - Затова
полагах
неимоверни
усилия в тренировките,
стараех се максимално
да завоювам титулярното място. Спомням си,
че моите опитни съотборници бяха много благородни хора. Пръв ръка
ми подаде националът
Милчо Горанов. Той ме
прие много радушно, както всъщност и другите.
Събираха се след мач
в прочутия ресторант
„Паризиана”. Поръчваха
се яки мезета и канички
с вино. Аз като най-млад
и заклет въздържател
имах задачата да записвам кой какво е поръчал,
за да се разплатят сет-

Стойката:
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„Най-голямата ми награда бе топлото
отношение на славистката публика”

Финт на Георги Гугалов и
футболистът на ЦСКА е
преодолян. „Славия” ще
спечели и това дерби
не. В един момент се
случваше и да запеят.
Знаменитата славистка традиция да се върви
ръка в ръка и с песента.
Това общуване в неформална обстановка е много важно, за да се сплоти
колективът.
Нямах и двадесет години, когато с мой гол
победихме ЦДНА. В деня
след мача началникът
на Строителни войски
полк. Павел Димов ме извика в кабинета си. Бях
още новобранец и се притесних. Каква бе голямата ми изненада, когато
той ме прегърна и ми
каза: „Ей, момче, вчера с
гола си каква радост ми
донесе. Седя в ложата,

а около мен 20 генерали, а след края на мача
само аз вървя и гордо се
оглеждам, а те навели
глава.” И там на място
ме произведе офицер.
Десетилетие
покъсно, пак на мач с „армейците”, на 14 март
1964 г., на препълнения
„Васил Левски” бе честван
10-годишният
ми юбилей в „Славия”.
Обладани от огромно
желание и устрем за
победа, надвихме коравия си съперник с 3:1,
като един от головете
бе мое дело. Радостни
сълзи тогава се стекоха
от очите ми. Спомням
си, че спортната преса
оцени много високо игра-

та ми.”
След 3 сребърни медала в първенството и
3 купи, остава болката
му, че той и съотборниците му са лишени от
възможност и за титла:
„Липсваше здраво славистко ядро във футболната федерация. Преди
важни гостувания на
„Левски” и ЦСКА им слагаха да свирят „техни
арбитри”. Често биехме
„армейците” и по време
на мач им разправяхме:
„Сега къде са генералите
да ви помогнат на игрището?”. Левскарите пък
ги съжалихме в един мач
от есента на 1958 г. В
55-ата минута поведохме с 4:0, а те ни се молеха да не им вкарваме
още голове. Когато се
връщам към спомените
си от тогава се сещам
за вродения си прийом:
прескачах противниците си с опорния крак.
Така успявах да се измъкна от тях и да организирам слизания по крилата. Дали ще вкарам
гола аз или ще подам,
бе без значение за мен,
важното бе да създам
удоволствие на хората
по трибуните.
Много близък бях с
Чоко Василев. Неразделни бяхме и извън те-

рена. Той бе не просто
много добро момче, но и
една изключителна личност. На терена пък се
бяхме сработили като
машина. И със затворени очи, без до го гледам,
знаех къде ще е.
Дружах и с артистите слависти Георги
Парцалев
и
Саркис
Мухибян. Първият беше дежурен по кухня в
Строителни войски и
се засякохме още там
по време на войниклъка. Сетне помогнах на
двамата с изваждането
им на задгранични паспорти, а и като снимаха филма „Нако, Дако,
Цако - Моряци”, когато
вече живеех и работих
във Варна след края на
състезателния си път.”
Иначе през всичките
13 години в „бяло” Гугалов
нито веднъж не е сменян
заради
посредствена
игра в рекордните за времето си 278 шампионатни
мача! А като най-голямо
признание той споделя:
„Това е топлото отношение на славистката
публика към мен. Никога
не мога да го забравя.
Беше ми мило и като
видя, как малките деца
подвикваваха: „Аз съм
Гугалов” като играеха
футбол в махалата”.

„Играехме за славата на нашата „Славия”

„Нямаше как да не
попадна при „белите”,
все пак съм роден и израснал в нашия район.
- споделяше приживе
Стоян Алексиев. - В юношеските формации ме
тренираха знакови слалвисти като Панайот
Велев-Нотко и Григор
Ахтимов-Маляка.
В
първия тим ме привлече
изтъкнатият
треньор и бивш национал Анастас КовачевКълвача. Дебютът бе
с „Локомотив” (София)
през пролетта на 1963
г. Пусна ме като ляв
бек. При мен като дебютант имаше притеснение, но с помощта на
по-опитните си колеги
се отпуснах и мисля,
че направих добър мач.
Същата година, едва
деветнайсет годишен
бях титуляр и срещу

МТК. В онези години
унгарският футбол бе
доминиращ на Стария
континент.
Крилата
им бяха изключително
бързи. Получи се хубав
и равностоен двубой
в Будапеща. В евротурнирите оставихме
трайна диря. Ние сме
първия български отбор
стигнал до полуфинал,
недамнинато и до днес
стъпало. В София изпуснахме „Рейнджърс”
(Глазгоу), а на „Айброкс”
също изнесохме добър
мач. И в трите срещи,
които споменах, нямахме шанс. Отстъпхиме с
по 0:1.”
И той споделя за
болката на поредното
талантливо
поколение
салвисти не допуснати
до върха в родния футбол: „От БФФ всячески ни пречеха. Самата

програма се правеше
така, че да стартираме поне с две трудни
гостувания. Това като
по правило бяха отбори
сателити на „Левски”
или ЦСКА. Всеки двубой в провинцията за
нас бе като „война”.
Връщахме се с доста
контузии. Такова ритане падаше, а и отнасяхме и по някои удар от
страна на публиката.
Съблекалните бяха на
доста голямо разстояние и докато стигнем
до тях често пъти се
стигаше до ръкопашни
схватки. Местната милиция просто стоеше
и гледаше. В Дупница, в
публиката имаше хора
с прашки, който целеха
и съдиите. В такава обстановка как да се свири обективно?! Такива
своеволия ставаха само

Стоян
АлексиевСтойката
на наши мачове. Със „сините” или „червените”
това бе немислимо.
Често за срещите ни
с левскарите „синьото”
лоби в БФФ слагаше за
рефери, техни бивши
играчи. Въпреки това
редовно печелехме. Найсладък спомен пазя от

една наша победна серия. Само за седмица
през пролетта на 1966
г. бихме три софийски
отбора! Заслужихме и
купата няколко пъти.
Там търсехме и постигахме нашия реванш за
недопускането ни до
титлата в шампионата.
Случеше ли се да загубим, не смеех да се
покажа на улицата от
срам. Как да излезеш в
махалата, като всички
ни знаеха?! Остави, че
трибуните преливаха
по време на мач. На тренировките идваха да ни
гледат по 2000 души!
Въобще от футболните си години в „Славия”
пазя само прекрасни спомени.”
Страницата
подготви
Камен ОГНЯНОВ

Младата смяна
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Юношите старша на крачка от върха
Елитна юношеска
група до 19 години

20 кръг
„Левски“ – „Славия“

1 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“
2:1
2 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
1:2
3 кръг
„Черно море“ – „Славия“
0:2
4 кръг
„Славия“ – „Верея“
3:0
5 кръг
„Национал“ (София) – „Славия“
2:4
6 кръг
„Славия“ – „Левски“
2:0
7 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“
1:1
8 кръг
„Славия“ – „Нефтохимик“
анулиран
9 кръг
ЦСКА 1948 – „Славия“
1:3
10 кръг
„Славия“ – „Спартак (Плевен)
5:1
11 кръг
„Сокол“ (Марково) – „Славия“
1:2
12 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София)
4:4
13 кръг
ЦСКА-София – „Славия“ отложен
14 кръг
„Славия“ – „Черно море“
3:1
15 кръг
„Верея“ – „Славия“
0:4
16 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
4:0
Временно класиране:
Отбор
м п р з г-р
т
1. „Черно море“ 15 11 0 4 32-15 33
2. „СЛАВИЯ“
14 10 2 2 39-15 32
Елитна юношеска
група до 17 години
1 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Пловдив)
2 кръг
„Етър“ – „Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Пирин“ (Благоевград)
4 кръг
„Лудогорец“ – „Славия“
5 кръг
„Славия“ – „Левски“
6 кръг
„Спартак“ (Варна) – „Славия“
7 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (Пловдив)
8 кръг
„Славия“ – „Хебър“
9 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“
10 кръг
„Славия“ – „Берое“
11 кръг
ЦСКА-София – „Славия“
12 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
13 кръг
„Розова долина“ – „Славия“
14 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (Пловдив)
15 кръг
„Черно море“ – „Славия“
16 кръг
„Ботев“ (Пловдив) – „Славия“
17 кръг
„Славия“ – „Етър“
18 кръг
„Пирин“ (Благоевград) – „Славия“
19 кръг
„Славия“ – „Лудогорец“

1:0
1:1
0:0
5:1
3:1
2:1
7:0
2:1
2:0
0:1
1:4
3:2
1:4
5:0
1:1
1:1
6:0
3:1
0:2

1:0

Временно класиране:
Отбор
м п р з
г-р т
1.„Лудогорец“ 20 15 3 2 66-7 48
.......................................................
7. „СЛАВИЯ“ 20 9 4 7 41-25 31
Елитна юношеска
група до 15 години
1 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Пловдив)
2 кръг
„Етър“ – „Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Звезденбург“ (Бургас)
4 кръг
„Лудогорец“ – „Славия“
5 кръг
„Славия“ – „Левски“
6 кръг
„Локомогив“ (София) – „Славия“
7 кръг
„Славия“ – „Дунав 2010“ (Русе)
8 кръг
„Славия“ – „Ботев“ (Враца)
9 кръг
„Септември“ (София) – „Славия“
10 кръг
„Славия“ – „Берое“
11 кръг
ЦСКА-София – „Славия“
12 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
13 кръг
„Спартак 1919“ (Плевен) – „Славия“
14 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (Пловдив)
15 кръг
„Черно море“ – „Славия“
16 кръг
„Ботев“ (Пловдив) – „Славия“
17 кръг
„Славия“ – „Етър“
18 кръг
„Звезденбург“ (Бургас) – „Славия“
19 кръг
„Славия“ – „Лудогорец“
20 кръг
„Левски“ – „Славия“

4:1
1:2
7:2
3:1
2:2
0:2
4:1
11:0
0:3
0:0
3:0
3:1
0:1
1:5
1:3
2:0
2:2
0:4
0:5
0:0

Временно класиране:
Отбор
м п р з г-р
т
1. ЦСКА-София 20 18 0 2 72-14 54
............................................................
6. „СЛАВИЯ“
20 11 4 5 50-29 37
Софийско първенство
юноши младша възраст,
зона 2, родени 2005-2006 г.
1 кръг
„Левски“ – „Славия“
2 кръг
„Славия“ – „Марек“
3 кръг
„Национал“ (София) – „Славия“
4 кръг
„Славия“ – „Септември“ (Симитли)
5 кръг
„Орлета“ (Пазарджик) – „Славия“
6 кръг
„Пирин 2001“ (Благоевград) – „Славия“
7 кръг
„Славия“ – „Малеш“ (Микрево)
8 кръг
ЦСКА 1948 – „Славия“
9 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София)

0:0
5:0
1:3
8:0
0:1
0:0
4:0
1:2
1:3

10 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“
11 кръг
„Славия“ – „Беласица“
12 кръг
ДИТ (София) – „Славия“
13 кръг
„Славия“ – „Ботев 57“ (София)
14 кръг
„Славия“ – „Левски“
15 кръг
„Марек“ – „Славия“
16 кръг
„Славия“ – „Национал“ (София)
17 кръг
„Септември“ (Симитли) – „Славия“
18 кръг
„Славия“ – „Орлета“ (Пазарджик)

2:2
4:1
4:1
3:0
1:2
0:2
2:0
1:2
3:0 сл.

Временно класиране:
Отбор
м п р з
г-р
т
1. ЦСКА 1948 17 14 2 150-6 44
.................................................
4. „Славия“ 18 12 3 3
45-16 39
Софийско първенство,
деца „Б“, 1 група, 2008 г.
1 кръг
„Славия“ – „Левски-Раковски“
2 кръг
ЦСКА-София – „Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Академия Септември“
4 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“
5 кръг
„Славия“ – „Витоша“ (Бистрица)
6 кръг
„Левски“ – „Славия“
7 кръг
„Славия“ – „София Спорт“
8 кръг
„Витоша 13“ – „Славия“
9 кръг
„Славия“ – „Септември“ (София)
10 кръг
„Национал“ – „Славия“
11 кръг
„Славия“ – ДИТ
12 кръг
„Арес“ – „Славия“
13 кръг
„Славия“
14 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“
15 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София отл.
16 кръг
„Академия Септември“ – „Славия“
17 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София)
18 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“

4:1
1:0
2:2
3:4
4:1
2:0
2:0
2:5
0:0
2:0
5:0
0:0
почива
0:6
1:2
1:0
0:3

Временно класиране:
Отбор
м п р з г-р
т
1.„Национал“ 17 15 2 0 69-16 47
.......................................................
4.„СЛАВИЯ“ 16 10 3 3 38-14 33
Софийско първенство, футбол 11,
родени 2009 година, група „А“
1 кръг
„Славия“ – „София Спорт“
2 кръг
„Левски“ – „Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Елит София“
4 кръг
„Славия“ – ДИТ
5 кръг
„Левски-Раковски“ – „Славия“
6 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
7 кръг
„Академия Септември“ – „Славия“
8 кръг
„Славия“ – „Национал“
9 кръг
„Ферион“ – „Славия“

15:1
4:1
7:1
отл.
3:3
3:3
1:4
2:1
0:6

Софийско първенство футбол 9,
родени 2010 година, група „А“
1 кръг
„Славия“ – „Олимпия“

1:4

2 кръг
ЦСКА 1948 – „Славия“
3 кръг
„Славия“
4 кръг
„Национал“ – „Славия“
5 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
6 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“
7 кръг
„Славия“ – ДИТ
8 кръг
„Славия“ – „Спартак“ (София)
9 кръг
„Витоша“ (Бистрица) – „Славия“
10 кръг
„Славия“ – „Лъвчета“
11 кръг
„Елит“ – „Славия“

1:1
почива
3:0
2:3
0:2
1:4
4:1
1:2
1:0
0:0

Софийско първенство, футбол 7,
родени 2011 година, група „А“
1 кръг
„Славия“ – „Национал“
2 кръг
„Локомотив“ (София) – „Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Левски 2“
4 кръг
„Олимпия“ – „Славия“
5 кръг
„Славия“ – „Талант“
6 кръг
„Славия“ – Витоша 13“
7 кръг
„Септември“ – „Славия“
8 кръг
„Славия“ – ЦСКА-София
9 кръг
„Лъвчета“ – „Славия“

2:4
0:1
0:7
1:1
1:1
2:4
1:3
0:0
1:3

Софийско първенство, фугбол 7,
родени 2012 година, група „А“:
1 кръг
„Славия“ – „Ботев 57“
2 кръг
„Славия“
3 кръг
„Славия“ – „Левски“
4 кръг
„Олимпия“ – „Славия“
5 кръг
„Славия“ – „Щурче“
6 кръг
„Славия“ – „Септември“
7 кръг
ЦСКА-София – „Славия“
8 кръг
„Славия“ – „Локомотив“ (София)
9 кръг
„Витоша 13“ – „Славия“
10 кръг
„Славия“ – „София Спорт“
11 кръг
„Национал“ – „Славия“

6:1
почива
0:1
1:0
3:1
3:0
9:1
1:0
1:4
3:2
2:2

Софийско първенство, футбол 5,
родени 2013 година, група „А“
1 кръг
„Олимпия“ – „Славия“
2 кръг
„Славия“ – „Левски“
3 кръг
„София Спорт“ – „Славия“
4 кръг
„Славия“ – „Спорт за всички“
5 кръг
„Марек“ (Дупница) – „Славия“
6 кръг
„Славия“ – ОФК „София“
7 кръг
„Лъвчета“ – „Славия“
8 кръг
„Славия“ – „Национал“
9 кръг
„Възраждане“ – „Славия“

1:6
14:0
0:2
3:0
2:6
9:1
3:0
0:0
0:16
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Юбилей

Не, ама да –
Ганчо Гатев
на 80!
На 28 март един
от най-важните хора
в зората на вестник
„Славия“ и неговото прохождане – Ганчо Гатев,
отпразнува своята 80-та
годишнина. Преди повече от две десетилетия
той беше едно от знаковите имена в спортната
журналистика у нас, които се ангажираха с проекта на „белия“ вестник.
Цели четири години той
бе
човекът-оркестър,
който вещо ръководеше
процеса по създаване
на всеки един брой и то
- ежемесечно. Правеше
го безвъзмездно, по
славистки, без да вдига шум около себе си.
Съчетавайки ангажираността си за вестника с
немалкото си професионални задължения към
в. „Спорт Тото“ (по-късно
„Футбол Тото“), на който
бе главен редактор.
С безценния си опит,
Ганчо винаги намираше изход от всяка заплетена ситуация – да
се запълни останалото
празно място с нов материал, да се подбере
подходящата
снимка,
да се сложи най-точното
заглавие. Незабравими
бяха неговите макети на
лист хартия с формат
А4, на които разполагаше отделните елементи
на всяка страница и по
които работеше компютърният
дизайнер.
Пишеше рядко, но неговият неподражаем стил,
съчетаващ анализа на
фактите, с неуловимо
вплетената лична гледна точка, направи материалите му еталон. Той
бе човекът, който успя
да вземе интервю още
за втори брой от една от
„белите“ футболни легенди и бивш председател на клуба – Божидар
Григоров, отказващ от
дълго време, а и до
днес каквито и да било
контакти с медиите.
Никак не е случайно,
че аз и наследилият го
като главен редактор на
вестник „Славия“ през

2005 г. Камен Огнянов,
неведнъж сме си говорили как покрай Ганчо
изкарахме по още едно
висше
образование.
Наученото от него в процеса на работата бе безценно и впоследствие
стана
фундаментът,
върху който продължи
съществуването
на
клубното ни издание
и след оттеглянето му.

Ганчо Гатев с лекота преодоля
„кота“ 80. Редколегията на в.
„Славия“ му желае от сърце
крепко здраве и да продължава
да „заразява“ със своя оптимизъм и неугасващо чувство за
хумор всички около себе си

Гатев
изигра
и много важна
роля за книгите, свързани с
годишнините на
„Славия“. През
2003 г. сборникът „90 години „Славия“
бе редактиран
изцяло от него.
С работата по
това
издание
той на практика
постави
основите
за
бъдещия алманах „100 години
„Славия“,
излязъл десетилетие по-късно.
И в двата сборника за юбилеите на клуба,
Ганчо
също
остави
ярка

Факсимиле на един от знаковите анализи на Ганчо Гатев по повод оттеглянето от треньорския пост на отбора на сърбина Миодраг Йешич в брой 30 на
вестника, отпечатан през септември 2003 г.
След като даде началния тласък на „бялата”
трибуна доайенът се оттегли, при пенсионирането си, за да се посвети на приятни занимания. Грижи и радости с
внуците и връщане към
родния габровски край,
където в пасторална
идилия прекарва голяма
част от годината.
Освен
ангажиментите му към вестника в
продължение на тези
първи 46 броя, Ганчо

диря и с авторските си
материали за историята
на волейбола, фехтовката и борбата.
С нестихващо чувство за хумор, готов да
разказва
любопитни
истории от богатия си
на събития живот, Ганчо
винаги е интересен
събеседник. Както на
регулярните ни срещи
за планирането на поредния брой, но също
и след оттеглянето му,
когато скромният ни редакционен екип се събираше на импровизирани
коледни тържества, той
бе желана и търсена
компания.
Неговата
габровска жилка е оставила
симпатичен отпечатък
върху способността му
да преборва всяко житейско изпитание. И
днес, вече изцяло пенсионер, той си остава
непоправим работохолик, прекарвайки повече от половин година на
къщата си до Габрово,
зает от сутрин до вечер с ремонтни дейности или градинарство.
Спортът
продължава
да бъде притегателен
център за вниманието
му и често обсъждаме
по телефона резултатите на „белите“. Така бе
и миналото лято, когато
стартира шампионата
и „Славия“ гостуваше
на „Герена“, а първият
му въпрос след мача
бе: „Абе, защо ги бихме
само с 2:1?“.
Честит юбилей, Ганчо! Да си останеш все
така позитивен и да се
поздравим и на 110-ата
ти годишнина, както сам
отбеляза в деня на настоящия ти празник!
Свободан
АЛЕКСАНДРОВ

17 декември 2008 г., коледно тържество на екипа на слависткия вестник: отляво надясно: Асен Даскалов, Свободан Александров, Николай Кръстев, Ганчо
Гатев, Иван Жиков и Камен Огнянов

Хокей на лед

„Белите вълци“ пак
извън тройката
Мъжкият отбор на
„Славия“ за втора поредна година не взе медал
нито в държавното първенство, нито за купата.
Десет години след последната титла от 2012
г. „белите вълци“ изиграха посредствен сезон с
единствен проблясък в
последния си мач. Те не
бяха равностоен съперник на отборите от челната тройка и напълно
логично завършиха на
четвъртото място в подреждането. Славистите
записаха единствените
си победи над най-слабия отбор в групата – СК
„Левски“, който остана
извън въведените през
тази година плейофи.
След края на редовния сезон „Славия“
зае четвъртото място и
срещна бъдещия шампион и първи в подреждането към момента
– НСА, в полуфинални плейофи. В първия

сблъсък със „студентите“ бе записана рекордна за този век загуба –
2:20! Във втория мач поражението бе една идея
по-малко – „само“ с 4:11.
В последния си двубой за сезона „белите“
играха с ЦСКА за третото място и отстъпиха
с 5:8. Това бе най-равностойният, като цифрово изражение, резултат
срещу челниците за целия сезон и може да се
съжалява, че бе изпуснат златен шанс за нещо
повече. Две третини резултатът бе равен като
славистите повеждаха
на няколко пъти в двубоя. Везните в полза на
„червените“ натежаха в
последните 8 минути,
когато паднаха победните три гола. За „Славия“
в този мач се разписаха Александър Тодоров
(който откри резултата в
3-ата минута), Кристиян
Радованов, Симеон Ка-

ракановски, Александър
Кожухаров и завърналият се от Германия Борислав Благоев.
Шампион за 2021/22
г. стана отборът на НСА
като това е първа титла
в историята на този клуб.
Във финалните сблъсъци за титлата срещу
досегашния
хегемон
„Ирбис-Скейт“, „студентите“ отстъпиха в първия
двубой, след което записаха две поредни победи. Втората дойде с гол
в добавеното време, с
който НСА изковаха триумфа, прекъсвайки дългата серия от титли за
„Ирбис-Скейт“. В състава на новите шампиони
личат имената на редица хокеисти, започнали
своя път от „Славия“ –
Мартин Николов, Петър
Петков, Ивайло Георгиев, Реймънд Младенов и
Александър Гацев.
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Държавно първенство за мъже – сезон 2021/22
I кръг (валиден и за Купа „България“)
12.10.2021 НСА – СК „Левски“
15:1 (6:0, 2:1, 7:0)
14.10.2021 ЦСКА – „Славия“
14:1 (4:0, 4:0, 6:1)
21.10.2021 „Ирбис-Скейт“ – „Славия“ 13:0 (6:0, 5:0, 2:0)
26.10.2021 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“ 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
28.10.2021 „Славия“ – СК „Левски“ 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
2.11.2021 „Ирбис-Скейт“ – НСА
2:7 (0:2, 1:4, 1:1)
4.11.2021 НСА – ЦСКА
4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0)
9.11.2021 „Славия“ – НСА
2:9 (0:5, 1:2, 1:2)
II кръг
12.11.2021 СК „Левски“ – НСА
2:12 (1:6, 1:4, 0:2)
16.11.2021 „Славия“ – ЦСКА
3:11 (1:4, 2:4, 0:3)
23.11.2021 „Славия“ – „Ирбис-Скейт“ 1:9 (0:0, 0:6, 1:3)
25.11.2021 „Ирбис-Скейт“ – ЦСКА 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
30.11.2021 СК „Левски“ – „Славия“ 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)
2.12.2021 НСА – „Ирбис-Скейт“
4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
7.12.2021 ЦСКА – НСА
5:6 (2:4, 1:0, 2:2)
9.12.2021 НСА – „Славия“
8:1 (3:0, 3:0, 2:1)
14.12.2021 „Ирбис-Скейт“ – СК „Левски“ 5:0 служ.
Полуфинални плейофи:
18.01.2022 НСА – „Славия“
20:2 (6:0, 5:2, 9:0)
8.02.2022 „Славия“ – НСА
4:11 (0:4, 1:3, 3:4)
8.02.2022 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“ 9:7 (4:1, 3:5, 2:1)
10.02.2022 „Ирбис-Скейт“ – ЦСКА 8:3 (0:2, 3:1, 5:0)
15.02.2022 ЦСКА – „Ирбис-Скейт“ 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Мач за трето място:
17.02.2022 ЦСКА – „Славия“
8:5 (1:1, 2:2, 5:2)
Финални плейофи за първо място:
22.02.2022 „Ирбис-Скейт“ – НСА
2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
24.02.2022 НСА – „Ирбис-Скейт“
5:2 (4:0, 1:0, 0:2)
1.03.2022 НСА – „Ирбис-Скейт“
4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Крайно класиране в редовния сезон:
Отбор
м п
пдв здв
з г.р.
т
1.НСА
8
6
2
0
0 65-19 22
2.ЦСКА
8
5
0
1
2 82-27 16
3.„Ирбис-Скейт“ 7
4
0
1
2 40-20 13
4.„Славия“
8
2
0
0
6 18-70 6
5.СК „Левски“
7
0
0
0
7 14-83 0
Легенда: м – мачове, п – победи, пдв – победи след добавено
време, здв – загуби след добавено време, з – загуби, г.р. –
голова разлика, т – точки.

Славистки титли при подрастващите

Радост за най-малките шампиони от школата. Ето и кои са героите на снимката: отляво надясно, клекнали: Самуил Василев, Данаил Димитров, Даниел Георгиев (вратар),
Виктор Ангелов. Прави: Ясен Емануилов,
Адриан Томов, Виктория Георгиева, Боян Косев, Мартина Голосманова, Георги Милушев
и сестра на дете от отбора.
За разлика от мъжкия отбор,
който не донесе радост, школата на „Славия“ се отчете със
златни медали при най-малките
(до 10 г.) и юношите до 18 г. При
дребосъците „белите“ станаха
първи измежду цели 7 отбора
като изпревариха в класирането „Ирбис“ и ЦСКА. Шампионатът тук бе много оспорван, като

Първенците до 18 г.: отляво надясно, клекнали: Борис Младенов, Андреа Карабаджаков (вратар), Александър Кожухаров, Виктор
Рангелов (вратар), Денис Младенов. Прави:
Венцислав Иванов (треньор), Александър Кемилев, Даниел Кръстев, Любомир Аспарухов,
Страхил Христов, Георги Иванов, Стефан
Урумов, Александър Станимиров, Явор Симеонов, Мартин Миланов (президент на клуба).

малките слависти изоставаха от
„Ирбис“ в един етап от сезона,
но в крайна сметка се пребориха за златото.
При батковците славистите стигнаха до титлата, след
като на полуфинал разгромиха
ЦСКА с 5:0, а във финала категорично надиграха НСА с 8:1 и
така заслужиха първото място.

13

Голмайстор в това първенство
е славистът Александър Станимиров, който въпреки, че е на
14 г., постигна 48 т. (24 гола и 24
асистенции). Той бе избран и за
най-добър играч на мача с Нидерландия (1:8) на шампионата
на 18-годишните в София (повече за първенството в отделно
каре).

България
остана в
групата U-18
Националният
ни
състав за юноши до 18
г. записа три загуби на
домашен лед на първенството във Втора дивизия, група „Б“ в периода
21-24 март. В столичния
зимен дворец българите загубиха последователно от Нидерландия с
1:8, от Испания с 1:6 и от
Хърватска с 1:5. В мача
с испанците се отличи
вратарят от школата на
„белите“ Андреа Карабаджаков, който направи
46 спасявания. Въпреки
последното място, българският отбор запазва
квотата си в тази дивизия поради неучастието
в нея на Австралия и
Китай, отказали се да
пристигнат в последния
момент. Очаква се решение на международната
федерация кой от двата
отбора ще бъде пратен
в по-долната група за
следващия сезон.

14
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Баскетбол

Отново трети за купата

За трети пореден
път баскетолистките на
„Славия” се поздравиха с бронза в турнира
за Купата на България.
Това е общо 27-и медал от надпреварата
в клубната история на
„белите”! Триуфът този
сезон дойде в столичната зала „Триадица” на
19 февруари след успех
над „Шампион 2006”
(София) със 70:63.
Като цяло двата тима
направиха равностоен
двубой. Както миналата
година, така и този път,
опитът на „Славия” си
каза думата в последните минути. Съперникът имаше преднина в
по-голяма част от срещата, но не успя да я

Н

запази докрая. Момичетата на Лъчезар Коцев
дръпнаха през първата
четвърт. Сетне славистките диктуваха темпото в срещата, като на
почивката имаха само
точка пасив 38:39.
Третият период бе
равностоен и се играеше „кош за кош”. След
половин час игра сирената дойде при пълен
паритет: 52:52. Първите
шест минути в заключителната част решиха всичко. Тогава след
три тройки на Вероника
Джикова „белите” дръпнаха общо с 13:0! Този
безапелационен старт
сякаш нокаутира амбициите на опонентките
и въпреки, че в послед-

а деветия ден след
като загубихме президента на БК „Славия”
Васко Йотов от името на вестника и на Националния клуб
на слависта, бе публикувано
възвание заради необходимостта за начална финансова
помощ към клуба. В апела се
отбелязваше: „Убедени сме,
че семейството на Васко няма
да остави неговото дело и ще
го продължи, но е редно и ние
редовите фенове на „белите”
да дадем своя принос. И тук
не става въпрос за заплати
или премии, а за оцеляването
на клуба. Съдийските такси,
наемът на зала „Триадица” за
официалните срещи, хонорарите на длъжностните лица
и охраната, само за един мач
струват немалка сума. Заради
паметта на Васко, заради традициите, все пак това е тимът
рекордьор на страната по брой
титли и отличия, и двукратен
шампион на Европа, трябва да
помогнем! А и нали „бялата”
спортна идея носи в себе си
духовна и интелигентна сила.
Славизмът като философия
също изповядва именно това.
Нека бъдем отново на висотата на достойнството и в трудните моменти!”.
В последвалите призива
дни се показа нагледно, че
слависткият дух е жив! Не закъсня и благодарственият пост
от клуба. В който се отбеляза:
„Изключително сме трогнати от жеста, който сътвориха
слависти от всички краища на
страната ни. С акта си на дарение вие показахте, не само, че

Мария Светославова
записа 10 точки

Капитанката
Вероника Джикова
отново бе на висота

ните минути темпото
на баскетболистките на
„Славия” спадна, победата бе факт.
По време на срещата
славистките имаха една

неудържима Джикова,
която завърши с изключителен актив: 35 точки,
13 борби, 6 асистенции
и 4 откраднати топки за
успеха!
Впечатляващата серия не е нещо ново за
капитана на тима в решаващ мач. Миналия
сезон, отново тя се доказа, като играч за важните двубои.
Другата
по-опитна
състезателка в селекцията на Георги Божков
Мария
Светославова
добави 10 точки за успеха. Виолета Григорова и Мина Василева пък
се отчетоха с по 8. Сега
пред състава стои задачата да бъде съхранен
и бронзът в първенството.
Страницата
подготви:
Камен ОГНЯНОВ

Слависткият дух е жив!
Благодарим ви, приятели!
милеете за любимия ни клуб,
но и че „бялата” спортна идея
е все още жива и силна! Само
в първите 12 дни се събраха
3200 лв.! В края на месец март
сумата вече е 4875 лв. Тя е
факт благодарение на момчетата и момичетата от агитката, на фракцията Boys Sofia,
екипа на вестник „Славия” и
едноименното Сдружение, на

обикновените хора обичащи
клуба и на тези, които запазиха имената си, без да се афишират. Тази енергия ще ни помогне, не само във финансов
аспект, но и в духовен! Подадената ръка в труден момент
не се забравя! А и започнатото
от Васко Йотов дело, ще бъде
продължено и от неговите наследници в семейството му.

Затова и медалът спечелен за
купата е и за вас, всички, които ни помогнахте!” – споделиха
за читателите от баскетболен
клуб „Славия”.
Банкова сметка на Спортен
Клуб Баскетбол „Славия”
УниКредит Булбанк
IBAN на получателя:
BG48UNCR70001521189678

Женският баскетболен тим през 2022 г. Отляво надясно клекнали: Йоланда Косса,
Патриция Балова, Валентина Веселинова, Вероника Джикова (капитан), Валентина Горанова и Елена Драгоева. Прави: Александър Апостолов (треньор), Анджела Стамболян,
Гергана Иванова, Виолета Григорова, Мина Василева, Мария Светославова, Дарина Кочева и Георги Божков (старши треньор). снимки: БФБ

Н

овата
година
започна шокиращо за всички,
които обичат „белия”
клуб. На 4 януари, на
51 година ни напусна президентът на БК
„Славия” Васил Йотов.
В последните месеци
той водеше неравна
битка с коварна болест.
И посвоему, все пак
успя да победи. Не искаше да товари никой,
освен най-близките си
с тегобата си. За да не
е в тежест, а и за да го
запомним такъв, какъвто бе. Винаги позитивен, безкористно готов
да помогне. Хора като
него днес са от изчезваща порода. Носещи
в себе си романтика и
идеализъм. Вярващи в
доброто. Търсещи позитивното.
Макар смъртта да ни
го отне толкова млад,
той ще бъде в нашите
сърца вечно. Не само
с неизброимите спомени, но и с делото, което
остави. В славистките
хроники пътят му е повече от достоен. Закърмен, още от ранното си детство от татко
си Йото, с идеалите на
това велико дружество,
той пое ролята на обединяващ фактор в Националния клуб на слависта през 2000 година,
когато пред „бялата”
общност витаеха тъмни
сенки. Но с помощта и

In memoriam
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Спомен за нашия Васко
Йотов, в сегашно време..
на други верни на славизма люде Васко успя
да преведе фенклуба
и през тези трудности.
Година по-късно пък
вдъхнови слависти журналисти да създадат
вестник „Славия”, който
не просто тръгна с негова помощ, но вече две
десетилетия е хроникьор на „бялата” спортна история! И Васко бе
един от хората носещи
слависткия дух на това
издание до последно.
Никога няма да забравя
как първо от него чух за
тази смела идея преди
повече от 22 лета. Как
лети само времето...
Признавам си, приех
скептично замисъла му,
осъзнавайки, че в даден
момент, отговорността
ще се стовари и върху
мен. Но със своя оптимизъм той успя за кратко да запали по идеята
и други славистки пера,
и вече изборът бе само
един: „бялата” трибуна
бе факт! Благодаря ти,
приятелю за това, че ни
мотивира и ни подкрепяше през цялото последвало време да осъществим мечтата.
Сетне му „върнах
жеста”, когато сподели с мен, че мисли да

помогне на баскетбола
ни. Усещахме някак и
двамата, че той в бъдеще може да се нагърби
със задачата да спаси
„белия” баскетбол. Долових, че просто търси
подкрепа в този момент
и разбира се, го окуражих да поеме тази благородна мисия. Така от
2005 година Васко застана плътно до клуба,
като в последното повече от десетителетие бе
и негов президент.
Важно е да се спомене, че за разлика от
други хора, появили се
покрай спорта, той даваше, а не вземаше и
правеше всичко от сърце, както и във фенклуба, и за вестника в началото на новия век, такъв
бе и в баскетбола. Безкористно верен! Успя и
в това начинание. Зарeди с ентусиазма си и
други слависти, с чиято
подкрепата върна магията с оранжевата топка
отново в полите на Витоша. В последвалите
години хиляди деца минаха през залата, а женският тим отново стана
фактор в първенството,
а клубът пак е №1 в столицата! Наш дълг е да
продължим да вървим

по трасирания от него
славистки път!
Отдадеността му към
„Славия” бе толкова
силна, че на моменти
съм усещал, че жена му
Цвети, някак го подкрепяше в тази му страст,
макар да долавях и известна ревност. Тя осъзнаваше, че това е един
от житейските му стожери, какъвто бе и семейството му. Отгледаха и
възпитаха по прекрасен
начин двете си деца
Катето и Мишо, които
израснаха пред очите
ми. Днес те са достойни
последователи на своя
татко, който съм убеден, че се гордее с тях.
Днес в този диалог,
но не с белия лист, а с
Васко и със славистите, редувам общото с
личното. Пред очите ми
изпъква и емблематичният момент при всеки
наш разговор, в който
ти Васко, стоиш с неизменната цигара в свитите пръсти на дясната си
ръка и когато съм споделил своя традиционен скептицизъм по поредната ни тема, която
дълбаем, ти отдръпваш
някак механично от папиросата си, издишваш
дима някъде в безкрая

Стожерът на НКС и „белия“ вестник
Когато миналото лято се събрахме в двора на ресторанта при „Бялата къща” с Васко,
Ники, Камен и Асен, за да отбележим скромно двадесетата
годишнина от началото на в.
„Славия“ в смутните времена
на коронавируса и през ум не
ми минаваше, че шест месеца
по-късно един от нас вече няма
да е на този свят. Някак и в момента, в който пиша тези редове, ми е трудно да го приема,
че е факт, но… В живота често
е така – случват се тъжни събития, които човек най-малко очаква и които отекват дълго във
времето, оставяйки болезнена
празнота.
Като секретар на Националния клуб на слависта (НКС) в
първите години след основаването на организацията, всяка
седмица съм бил неизменно с
него в сградата на ОСК „Славия“. В тогавашната ни канцелария, която бе всъщност

лодуй, на провеждания турнир
по футбол за деца.
За вестника, на чиито страници пиша и сега, ролята му е
неоценима. Васко даде идеята
да го има, а след организирането на процеса по издаване,
помощта му във всеки един
аспект бе жизненоважна, особено в дебютните години. При
завършването на всеки брой (а
тогава излизахме ежемесечно!)
той бе на линия и с личния си
автомобил откарваше членовете на редколегията по домовете им, тъй
като
редакционното приключване
винаги бе
след полунощ! Да
не говорим
за
това,
че заплаИ „бялата” агитка му даде дължимото
щането на

неговия офис, на втория етаж
вдясно от входа.
Васко бе личност, която винаги гледаше нещата в перспектива и с размах. Визията
му за НКС бе да се развие до
мощна организация на славистите, и да има един ден дори
собствен автобус, с който да
се пътува за екскурзии! Той
допринесе много за основаването на различните регионални
секции и бе в центъра на организацията им. Неизменно присъстваше години наред в Коз-
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Васко в центъра на
групата слависти ликуващи в Хелзинки при
победата над „Илвес”
и с наивни по детски
очи отправяш към мен
най-любимия ти въпрос:
„Защо?”. В момента
искам да изкрещя и аз
това проклето „Защо?”
Но не към теб, а към
съдбата. Защо ни те
отне толкова престъпно
ненавреме...
Васко,
приятелю,
мога да пиша още и още
толкова неща. Нашите
общи спомени са неизброими, но когато очите
вече не са сухи, ще оставя само едно многоточие, вместо точка... Защото ти може да загуби
битката с болестта, но
спечели тази с вечността! Завинаги оставаш
един от нас, които вдъхновяваше!
Камен ОГНЯНОВ

отпечатването в началото бе
поето изцяло от него. Той се
нагърби да съхрани и архив,
като фирменият му склад приютяваше екзепляри от всеки
брой, които се подреждаха по
години. Спомням си как десетки пъти на стадиона се занимавахме с продажбата на вестниците и след това двамата с
него брояхме левче по левче
приходите, които бяха важни
за излизането на следващия
брой. Сякаш бе вчера, когато
на втората година от старта на
„бялото” издание, една вечер,
при завършването на поредния
брой той се засмя и каза: „Новината днес е, че в. „Славия“
отново ще излезе!“, с което
предизвика искрения смях по
уморените ни лица.
Изцяло и безрезервно отдаден на каузата „Славия“ – такъв бе той и такъв ще го помним завинаги ние, чиято задача
е да бъдем продължители на
започнатото заедно с него.
Свободан АЛЕКСАНДРОВ
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Този сезон е много
успешен за капитана на футболния
ни тим Радослав
Кирилов. С добрите
си игри той стигна до националния
отбор, а в дните
между Коледа и Нова
година семейството му се сдоби и с
момче. Скоро след
това гордият татко побърза да снима
малкия Калоян в
клубните цветове

Фотоехо

Навръх своя шести рожден ден на
2 октомври 2021 година Мартин
Трифонов Индос избра да бъде на
любимия си стадион

На 17 юли 2021 година Владимир
Кононенко спечели титлата
при 12-годишните по блиц и
рапид шах. С това отлично
постижение младият славист
доказа за пореден път, че
славните традиции в древната
игра на клуба продължават

Фенклубът на „Славия” в БНР връчи
икона на „Св. Георги Победоносец” преди
първия домакински мач за новия сезон на
30 юли 2021 година. Тя е изработена от
Диян Костов майстор от Самоковската
школа, който споделя, че тъкмо когато
полага последните щрихи с четката си
идва и победният гол на Калоян Кръстев
срещу „Левски”. Според славистите
от обществената медия това прави
изображението чудотворно, а и
неслучайно змеят е избран да съчетава
в себе си „синьо-червена” окраска.
Цветовете на изконните спортни
съперници на „белия” клуб. А пожеланието
към старши треньора Загорчич, в чест на
неговия 50-годишен юбилей, е да продължи
да носи незабравими емоции и радостни
мигове на всички, които обичат „Славия”.
Отляво надясно: Светлозар Любенов,
Златомир Загорчич и Георги Грудев,
председател на Клуба на Слависта в
Българско национално радио

Каква по-голяма
радост за
гордата майка
Теди, която от
години е част
от "бялата"
агитка, да бъде
със своята
петмесечна
дъщеря Кая
Мариянова
Йорданова на
славистката
арена в полите
на Витоша

Мартин Атанасов (вдясно), току що е поразил
мрежата на ЦСКА-София, неговите съотборници
ликуват, както и „бялата” агитка.
Всичко за футболния сезон дотук на стр.2-6

