
БРОЙ 46, 23.01.2023 г.

Вчера, 22.01.2023, в претъп-
каната зала на хотел “Им-
периал” жълто-черните 

привърженици бяха запознати с 
цялата гротеска, касаеща може 
би най-важния инфраструктурен 
проект на общината за следва-
щите години. Бяха коментирани и 
бъдещи мерки и протестни дейст-
вия. На дискусията присъстваха и 
взеха дейно отношение депутатът 
от НС Иван Петков, както и общин-
ските съветници Веселка Хрис-
тамян, Владимир Славенски и 
зам.-кметът по спорт и младежки 
дейности Георги Тютюков, Коста-
дин Георгиев, Едуард Сарафян, 
които се ангажираха с действия 
спрямо собствените си ресори. 

Живко Стамболиев, представител 
на Бултрас, представи четирите 
конкретни искания, които привър-
жениците на Ботев поставихме 
днес на срещата: 

1.  С отпуснатите до момента 37 
млн. да бъде изграден стадион, 
изцяло покрит с козирка, въведен 
в експлоатация и лицензиран от 
БФС за провеждане на мачове за 
Ефбет лига;
2. Качествено изпълнение на въз-
ложените СМР;
3. Прозрачност от страна на Общи-
на Пловдив във връзка с изпълне-
нието на обществената поръчка 
за довършване на строителството 
на стадион “Христо Ботев”;
4. Община Пловдив да осигури 
средствата, необходими за ця-
лостното завършване на стадион 
“Христо Ботев”. 

“Няма да се откажем да преслед-
ваме поставените цели. Рано или 
късно на отговорните за строител-
ството на Колежа ще им се наложи 
да дават обяснения за строител-
ството на стадион “Христо Ботев” 
и по-добре да го направят с гордо 
вдигнати глави пред обществе-
ността, отколкото с наведени гла-
ви пред правоохранителните орга-
ни”, заключи Стамболиев. 

“Разчитаме на всички, които смя-
тат, че не може слугите на народа 
да се държат така, сякаш са гос-
подарите на народа”, каза още 
Гиздаков. 

На срещата с феновете присъства 
и Илиян Филипов, главен изпъл-
нителен директор на водещата 
фирма в консорциума изпълнител 
ПИМК. Той се опита да отговори 
на въпросите на феновете, но в 
средата на дискусията напусна за-
лата, за да говори по телефона и 
след това не се върна. 

Борбата продължава, докато ста-
дион “Христо Ботев” не бъде из-
граден качествено и с козирка!

Само Ботев!

ПОДИГРАВКАТА С КОЛЕЖА
НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ
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СРЕЩА С ИСТОРИЯТА

На 25 октомври 1972 г. се на-
вършиха 60 години от спе-
челването на Балканската 

клубна купа от Ботев. Този трофей 
е изключително ценен, защото е 
единственият официален между-
народен турнир, спечелен от “ка-
нарчетата”. В историята си Ботев 
има спечелени и други турнири, но 
те са от приятелски характер.  

През сезон 1972-1973 „канарче-
тата” за първи път участват в тур-
нира за Балканската купа. Ботев 
разполага със страхотен състав, 
а в него са легенди като Динко 
Дерменджиев – Чико, Георги По-
пов – Тумби, Иван Глухчев, Георги 
Убинов – Графа, Видeн Апостолов, 
Михаил Карушков и много други. 
„Жълто-черните” попадат в група 
заедно с отборите на румънския 
Стеагул Рошу Брашов и турския 
Гьозтепе. В турнира участват общо 
6 отбора, които са разделени в две 
групи от по три отбора. От тях само 
победителите се класират за фина-
ла. 
Ботев не стартира по най-добрия 
начин и прави 1:1 като домакин 
на румънския Стеагул Рошу Бра-
шов. Гола за пловдивчани бележи 
Виден Апостолов от дузпа в 88-та 
минута. Следва обаче зрелищна 
победа с 3:2 като гост на румънци-
те и то след като Ботев получава 
два чисти гола. Чико връща „жъл-
то-черните” в двубоя, Графа израв-
нява за 2:2, а успеха носи Чико – 
3:2 за Ботев!
В Измир пловдивчани правят 0:0 
срещу Гьозтепе, а в Пловдив тур-
ците са отнесени с 3:0 след голове 
на Чико на два пъти в 66-та и 88-та 
минути, а между тях се разписва 
Георги Убинов в 83-та минута. 
Така Ботев печели групата с две 
победи и две равенства и общ ак-
тив от 6 точки и голова разлика 
7:3. 
Във финала жълто-черните се 
изправят срещу Вардар Скопие, 

който тогава играе под знамето 
на Югославия. „Канарчетата” раз-
пиляват своя противник на “Коле-
жа” и го разгромяват с 5:0, Виден 
Апостолов в 8-та минута открива, 
а Йордан Кичеков е във вихъра си 
и вкарва останалите четири попа-
дения в 56-та, 74-та, 80 и 86-та ми-
нути. 
Ботев започва в състав: Миха-

ил Карушков, Димчо Апостолов, 
Виден Апостолов, Вангел Делев, 
Димитър Танков, Георги Попов, 
Трайчо Соколов, Йордан Кичеков, 
Георги Убинов, Христофор Мари-
нов, а като резерви влизат Стефан 
Станев, Богомил Станоев и Драган 
Раденков. 
В реванша в Скопие Ботев има те-
жък мач и губи с 0:4 след голове 
на Николовски, Балевски и Узунов 
на два пъти. Въпреки това обаче 
след общ резултат 5:4 Ботев пече-
ли за първи и единствен път Бал-
канската клубна купа. 
В Скопие за „канарчетата” стар-
тират: Михаил Карушков, Димчо 
Апостолов, Виден Апостолов, Ван-
гел Делев, Иван Глухчев, Димитър 
Танков, Георги Попов, Динко Дер-
менджиев, Йордан Кичеков, Хрис-
тофор Маринов, Георги Убинов, а 
на смяна влиза Трайчо Соколов. 

Представител на УЕФА, под която 
егида се провежда турнира, връч-
ва трофея на Балканската купа на 
Динко Дерменджиев – Чико и той 
вдига трофея. Всеки отделен фут-
болист получава и медал – плакет 
с надпис “УЕФА – първо място в 
турнир Балканска купа”, четем в 
книгата на Георги Убинов – Гра-
фа – „Когато канарчетата стават 
орли”.
Всъщност това е и единственият 
официален международен турнир, 
спечелен от Ботев. Освен Ботев от 
българските отбори трофея пече-
лят и Берое, Локомотив София и 
Славия. 
Във въпросния сезон 1972-1973 
Ботев завършва на 9-то място в 
елита и отпада на четвъртфинали-
те в турнира за Купата на Съвет-
ската армия от тима на Академик 
Свищов. 
Пловдивчани участват още вед-
нъж в турнира през 1981 г., когато 
остават финалист, след като гу-
бят финала от югославския Велез 
Мостар. 
Турнирът за Балканската клубна 
купа се появява през 1960 г. и с 
малки прекъсвания се провежда 
до 1994 г. Преди вече повече от 10 
години имаше срещи между клубо-
вете от Балканите за възобновя-
ване на турнира, но поради много 
причини той така и не беше върнат.
 
Екипът на „Канарче” препоръчва 
да закупите книгата на голямата 
легенда на клуба - покойния Георги 
Убинов – Графа – „Когато канарче-
тата стават орли”. В нея той опис-
ва от първо лице пътя до трофея, 
атмосферата в отбора, още много 
интересни факти, а книгата също 
така е посветена и на 100-годиш-
нината на клуба. 

Заб. За част от материала, както и за част 
от снимките, е използвана книгата на Геор-
ги Убинов – Графа – „Когато канарчетата 
стават орли”.

60 ГОДИНИ ОТ СПЕЧЕЛВАНЕТО
НА БАЛКАНСКАТА КЛУБНА КУПА
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ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

КАК ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗАВЛАДЯХА 
МАСОВИЯ ФУТБОЛ? 

За България Световното първенство по футбол през 2022 г. в Катар приключи, още преди да е 
започнало. Но и в сълзливите дискусии, а и в студиата на двете излъчващи Мондиала студиа, 
донякъде се загуби фактът, че технологиите завладяха масовия футбол във всяко едно отно-

шение.
Когато ФИФА за първи път одобри използването на VAR за Световното първенство по футбол в Ру-
сия през 2018 г., много скептици се изказаха по темата. Те се опасяваха, че спортът ще се промени 
в своята същност и ще загуби своята оригиналност и близост.  Четири години по-късно, в разгара 
на Световното първенство по футбол през 2022 г. в Катар, малцина все още се съмняваха, че има 
смисъл да се използва технология, за да се установи дали един гол наистина е гол.

„Технологична революция” на 
футболното игрище

В последния турнир за Светов-
ната купа се използват много 
технологии и новости, които все 
още не са били използвани или 
тествани в предишни първен-
ства. Вече не е необичайно да 
виждате отстрани треньори и 
асистенти да използват табле-
ти.

„Няма съмнение, че сме свиде-
тели на технологична револю-
ция във всяко отношение. Това 
се отнася не само за VAR, но и 
за GPS устройствата, които иг-
рачите носят на гърба си, или 
за многото специални камери, 
които могат да се използват за 
анализ на мачовете след изи-
граването им. Мисля, че всич-
ки тези изобретения ще оста-
нат тук завинаги“, коментира 
пред испанското издание на 
COMPUTERWORLD Абрахам Гар-
сия, лекар и експерт по футбол 
във Факултета по спортни науки 
(INEF) на Политехническия уни-
верситет в Мадрид (UPM). 

Нищо не работи без VAR

Вероятно никое друго изобре-
тение не е променило характе-

ра на професионалния футбол 
толкова, колкото VAR. Според 
ФИФА VAR има право да помага 
на съдията само при следните 
четири решения:
- голове и нарушения, довели до 
гол,
  -  решения за наказателен удар 
и нарушения, водещи до наказа-
телен удар,
-    инциденти, включващи ди-
ректно отстраняване (не втори 
жълт картон), и
  -  объркване на играч.

По време на Световното пър-
венство четиричленният екип 
на VAR заседаваше в залата 
за видеоконтрол в Доха и се 
свързваше със съдията на тере-

на чрез радиосистема в случай 
на очевидно грешни решения 
или сериозни пропуснати инци-
денти. Той получава изображе-
нията си от камерите на телеви-
зионния оператор домакин на 
осемте стадиона. 
Екипът на VAR използваше из-
ображения от 42 излъчващи 
камери, осем от които осигуря-
ваха супер забавен кадър и че-
тири изображения с ултрабавен 
кадър. Освен това екипът на 
VAR имаше достъп и до сигна-
лите от камерите, използвани 
за полуавтоматичната техно-
логия за офсайд. Главният съ-
дия от екипа на VAR гледаше 
изображенията на своя екран и 
преглеждаше съмнителните ин-
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циденти на втори монитор, кой-
то е разделен на квадранти.
Само ръководителят на екипа 
на VAR комуникира със съдията 
на терена в случай на съмнител-
на ситуация. Тримата му асис-
тенти го подкрепят при наблю-
дението на мача. Те проверяват 
- с технологична помощ - ситу-
ациите на засада и гарантират, 
че връзката със съдията на те-
рена работи. Екипът на VAR се 
подпомага от трима техници, 
чиято основна задача е много 
бързо да записват правилните 
последователности на мача от 
различни ъгли на камерата.

Полуавтоматично разпознава-
не на засада

Екипът на VAR разполага с по-
луавтоматична технология за 
откриване на засади. Това е ре-
шение, състоящо се от дванаде-
сет камери, монтирани под по-
крива на стадиона. Те записват 
не само движенията на топката, 
но и до 29 точки с данни за тела-
та на играчите - 50 пъти в секун-
да. Точките за данни включват 
всички части на тялото, които 
са от решаващо значение за ре-
шенията за засада - а именно 
тези, с които може да се играе с 
топката според правилата.

Освен това в топката на Adidas 
с името Al Rihla има специален 
измервателен модул (Inertial 
Measurement Unit = IMU) или 
сензор, който изпраща данни 
500 пъти в секунда. За тази цел 
топката трябва да се включва 
редовно, което води до следни-
те забавни снимки:

Полуавтоматичното решение за 
откриване на засада оценява 
данните за местоположението 
на топката и данните от точките 
на телата и изпраща предупреж-
дение до длъжностните лица 
на VAR, ако топката е получена 
от нападател, който е бил в за-
сада в момента на изпълнение 
на удара. Преди да информират 
съдията на терена, служителите 
на VAR проверяват информаци-
ята, като проверяват времето, в 
което топката е била получена 
от системата, и линията на за-
садата, която се създава авто-
матично въз основа на положе-
нието на частите на тялото.

След като съдията потвърди 
решението на терена, събрани-
те данни се обработват за 3D 
анимации, които илюстрират 
позицията на съответните час-
ти на тялото на играча в момен-
та на подаването на топката. 
След това тези 3D анимации се 
показват на големия екран на 
стадиона и се предават на парт-
ньорите на ФИФА за излъчване, 
така че всички зрители да мо-
гат да проследят решението на 
своите телевизори.

Разпознаването на гола се пре-
върна в нещо естествено

Автоматичното признаване на 
голове се прилага на Световни-
те първенства от 2014 г. насам. 
Системата използва 14 висо-
коскоростни камери, които об-
хващат само двете зони на вра-
тата и нямат достъп до сензора 
в топката. Ако топката премине 
гол линията, съдията получава 
информация на своя смарт ча-
совник.

В Катар камерите бяха монти-
рани предимно на пътеката за 
поддръжка на стадиона или под 
неговия покрив. Те не са иден-
тични с тези, които се използват 
за полуавтоматично откриване 
на засадите. Записаните данни 
се използват и за създаване на 
3D анимация, която визуализи-
ра решението за феновете пред 
телевизорите и на големите ек-
рани на стадиона.

По време на Мондиала ФИФА 
разработи и „екосистема за 
футболни данни“, чиято инфор-
мация е достъпна за национал-
ните отбори и медиите. За тази 
цел всяко действие на терена 
се записва: Пасове, удари, сме-
ни, решения на съдиите на мача 
и много други. В рамките на ня-
колко секунди след съответно-
то действие на терена потреби-
телите имаха достъп до голямо 
разнообразие от данни. 

За да може да се събират дан-
ни за позицията и движението 
на всички играчи, както и за съ-
дията и движението на топката 
по стадионите, специално бе 
инсталирана система за опти-
чен запис, която според ФИФА 
записва позициите на играчи-
те „до сантиметър“. Тези данни 
могат да се използват и за за-
писване на скоростта, измина
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това се дължи на по-дългите 
спирания: Решенията на VAR с 
последващи проверки на екра-
на от страна на съдията отне-
мат много време.

Ученият приветства факта, че 
спорните решения, като напри-
мер дузпи или отстраняването 
от игра, вече могат да се анали-
зират по-прецизно. Според него 
негатив са многото прекъсва-
ния, които могат да променят 
хода на играта. „В крайна смет-
ка обаче това са иновации, кои-
то ще останат. Трябва да ги при-
емем“, заключава испанецът.

Фитнес състоянието под по-
стоянно наблюдение

За да достигнат физическите 
граници на играчите, треньор-
ските щабове също се възполз-
ват от новите технологии. „Сега 
те измерват какво правят игра-
чите по време на тренировка, 
но също и какво правят преди и 

след нея“, казва Гарсия. За тази 
цел футболистите носят пръс-
тен на гърдите, който постоянно 
записва жизненоважни данни, 
особено сърдечния ритъм.

Въпреки предполагаемия на-
предък испанецът вижда гра-
ници: „Мислиш си, че можеш да 
контролираш всичко, но когато 
единадесет срещу единадесет 
играчи се състезават на голя-
мо поле, това е най-сложният 
спорт“. И това се дължи на поч-
ти безкрайния брой взаимо-
отношения, които се развиват 
между съотборниците, а също и 
между противниците. 

„Бъдещите поколения ще при-
емат новите технологии за да-
деност“, сигурен е Гарсия. „Но 
вярвам, че във всичко, което 
правим, трябва да имаме пред-
вид същността на играта“. Ма-
гията на една игра, казва той, се 
крие в нейния ритъм… 

тото разстояние и посоката на 
игра. Това предоставя на спорт-
ните анализатори на отборите 
важна информация за подобря-
ване на физическото и такти-
ческото представяне на техния 
отбор.

И играчите разполагат с плат-
форма за данни

Самите играчи също използват 
платформа - приложението FIFA 
Player, което им предоставя ин-
дивидуални данни за предста-
вянето им на терена. Инфор-
мацията, до която имат достъп 
футболистите, включва данни 
например за поведението при 
пресиране, за бягането им и по-
стигнатата скорост или „карта 
на действията“, която разкрива 
подробности за задържането 
или напускането на определе-
ната позиция. Алгоритмите и 
моделите, които работят в реал-
но време, предоставят инфор-
мация за отделните фази на 
играта, поведението при полу-
чаване на топката, пресичането 
на линиите и много други. След 
последния съдийски сигнал от-
борите получават тази инфор-
мация, както и снимки и видео-
клипове чрез приложението.

Всички тези технологии значи-
телно промениха традиционния 
футбол. В Катар, например, мно-
гото дълги периоди на допъл-
нителното време са поразител-
ни. Вместо 90 минути един мач 
често продължаваше 100 или 
повече минути. Дори в мача 
от предварителния кръг меж-
ду Испания и Коста Рика, кой-
то след 90 минути беше решен 
с категоричното 7:0 в полза на 
иберийците, се наложи да бъдат 
добавени осем минути. Според 
изследователя от INEF Гарсия 
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IN MEMORIAM

На 14 януари от този свят 
си отиде големият вратар 
на Ботев Димитър Вичев. 

Той беше една от най-големите 
легенди на клуба и пази за „ка-
нарчетата” в периода 1974 г. 
– 1989 г. Той определено беше 
и най-великият вратар в исто-
рията на клуба. Вичев е роден 
в Чирпан на 18 март 1951 г. 
Именно в родния си град стар-
тира футболната си кариера, а 
през 1972 г. е привлечен в елит-
ния Берое. 

До 1974 г. носи екипа на Берое 
и записва 17 срещи, преди да 
заиграе в Ботев, където се пре-
връща в легенда. Играе 16 сезо-
на като титуляр за „канарчета-
та”. Записва 294 мача за Ботев 
в „А” група, което му отрежда 
12-то място във вечната ран-
глиста по мачове и е вратарят 
с най-много мачове в историята 
на Ботев. В елита има 108 мача, 
без да допусне гол, и се превръ-
ща в едва втория вратар след 
Георги Велинов в българския 
футбол, който достига до 100 
мача без допуснато попадение. 
Носител е на Купата на Съвет-
ската армия с Ботев през 1981 
г., която тогава има статута на 
национална купа. Вичев е под 
рамката, когато Ботев побежда-

ва с 1:0 Пирин на финала в Со-
фия.

С „канарчетата” е и 5 пъти брон-
зов медалист – 1981, 1983, 1985, 
1987, 1988. 
През 1986 г. е вицешампион в 
сезон, в който Ботев е сериоз-
но ощетен и незаслужено Бе-
рое става шампион, въпреки 
че „канарчетата” разгромяват 
своя съперник с 8:1 в Пловдив. 
В злополучния сезон Вичев е 
ударен от бутилка по време на 
мача със Славия. Има цели 12 
спасени дузпи и държи рекорда 
в родния ни елит заедно с Илия 
Вълов от ЦСКА по най-много 
спасени наказателни удари. 

Вичката пази под рамката и не 
допуска гол и в най-знаменити-
те мачове на Ботев в евротур-
нирите, а именно победите с 1:0 
над Барселона и с 2:0 над Байе-
рн Мюнхен. 

В европейските клубни турнири 
има 10 мача, записва и 7 двубоя 
за Балканската купа и Интерто-
то, с което официалните му меж-
дународни срещи стават 17.  

От всички 16 сезона с екипа на 
Ботев не е титуляр само в три. 
Има и 7 мача за националния 
отбор в периода 1981-1983 г. и 4 
за олимпийския отбор. 

След края на кариерата си като 
играч става треньор на врата-
рите в първия отбор на Ботев в 
периодите 1996-2000, 2007-2008 
и 2010-2011, както и треньор на 
вратарите в школата на клуба. 
Бил е на същия пост и в Марек, 
Сокол Марково и школата Бо-
тев 2002. 

Майстор на спорта през 1981 г. 
Обявен е за най-добър вратар 
на България през сезон 1984-
1985 г. 

Почивай в мир, Вичка! Ни-
кога няма да те забравим!

ВИЧКАТА, КОЙТО ЗАПЕЧАТВАШЕ 
ВРАТАТА НА БОТЕВ 
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На 14 януари - в деня, в 
който загубихме една от 
най-големите легенди на 

Ботев Димитър Вичев, си оти-
де и друга легендарна фигура, 
свързана с историята на отбо-
ра – Георги Харалампиев – Ам-
пето. Макар и свързан основно 
със Славия, футболистът за-
писва името си и в историята на 
жълто-черните. 

Той играе в клуба от 1961 до 
1964 г. и записва 46 мача, в кои-
то вкарва 5 гола за Ботев във 
футболния ни елит. През 1962 
г., когато канарчетата печелят 
турнира за Купата на Съветска-
та армия, която е и първата на-
ционална Купа в историята на 
Ботев, Ампето вкарва три гола 
по пътя към трофея. Той се раз-
писва на два пъти в четвъртфи-
нала срещу Спартак София, кой-
то завършва 3:2 за Ботев. 

Във финала срещу Дунав Ампе-
то бележи втория гол за успеха 
с 3:0, а останалите голове са на 
Чико и Георги Чакъров. 

През същата 1962 г. Ампето иг-
рае цял мач и отбелязва пър-
вия гол след страхотен удар в 
10-та минута при историческия 
успех с 6:1 срещу Левски в Со-
фия, който и до ден-днешен е 
най-голямата загуба на „сините” 
у дома.
През следващата година – 1963 
г., Ампето е и вицешампион с 
Ботев, когато е и единственият 
сезон, в който пловдивски отбо-
ри се борят за трофея, а шампи-
он става Спартак. 

Харалампиев дели една стая по 
време на престоя си с Ботев с 
друга легендарна фигура – Ге-
орги Аспарухов – Гунди. 

Велика е и снимката, в която са 
заснети офанзивните играчи на 
Ботев през сезон 1961-1962 г., 
а именно Динко Дерменджиев 
– Чико, Георги Попов – Тумби, 
Георги Аспарухов – Гунди, Иван 
Сотиров – Албанеца и Георги 
Харалампиев – Ампето. 

АМПЕТО, КОЙТО ИГРА МАЛКО ЗА 
БОТЕВ, НО ВЛЕЗЕ В ИСТОРИЯТА

Иначе кариерата на Харалам-
пиев преминава основно през 
Славия, на която е сред най-го-
лемите легенди. Играе за отбо-
ра от 1959 г. до 1961 г., следва 
престоят в Ботев, а от 1964 г. 
се завръща в Славия и играе за 
тима до 1972 г. с едно прекъс-
ване през 1970-1971 г., когато се 
състезава за „Чардафон“ Габро-
во. Записва 200 мача и 25 гола 
за белите в елита, с които е по-
луфиналист през 1967 г. за КНК, 
носител на Купата през 1964 г. 
и 1966 г., както и вицешампион 
през 1967 г. 

В евротурнирите има 16 мача и 
един гол за Славия. 

След края на кариерата си е 
треньор в школата на Славия и 
старши-треньор на Бдин Видин, 
Металург Перник, Беласица Пе-
трич, Добруджа Дорич и Дунав 
Русе. Бил е и делегат на БФС. 

За националния отбор играе в 4 
срещи. 

Почивай в мир, Ампе! 
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Можете да подкрепите издаването на бюлетин Канарче или другите иници-
ативи на Сдружение ПФК „Ботев“ с дарение на банковата ни сметка:
IBAN: BG57TEXI95451004018000
BIC: TEXIBGSF

Бюлетин Канарче е издание на Сдружение ПФК Ботев. Сдружението е юридиче-
ско лице с нестопанска цел. То е носител и пазител на историята и традициите 
на футболен клуб Ботев Пловдив.

Екип: Ангел Джорапов, Бойчо Попов, Валентин Видолов, Васил Златев, Васил
Киризиев, Вилияна Чаушева, Георги Влахкинов, Георги Семов, Даниела 
Кашилска, Михаил Чомпалов.
Специална благодарност на Botev Media за използваните снимки!

За контакти:
kanarche.press@gmail.com
botevplovdiv.org

ИСКАМЕ СИ КОЛЕЖА!


