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Футболистите на "Чепинец" играят успешно на стадион "9-ти септември" в Ракитово

Минимум 1000 фенове на „Чепинец” и „Оборище” се очаква да атакуват утре стадион
„9-ти септември” в Ракитово. Съоръжението приема от 18 часа областното дерби от
дебютния кръг в Югозападната „В” група.

Двубоят ще премине при засилени мерки за сигурност. 10 служители от полицейското
управление в курорта, както и още 7 от частна охранителна фирма са натоварени с
охраната на двубоя. Органите на реда ще създадат пропусквателен режим в района на
стадиона. Агитките на двата отбора ще бъдат изолирани в отделни сектори на стадион
„9-ти септември”.

Мачът срещу „Оборище” твърдо пропуска капитанът на „Чепинец” Николай Байраков.
Бившият играч на „Брестник” и „Монтана” е аут заради санкция от миналия сезон в трета
дивизия. Велинградският тим играе изключително успешно през 2011 г. на стадиона в
Ракитово. През пролетта „Чепинец” регистрира 5 победи и 1 равенство на стадион „9-ти
септември”. Клубът от курортния град надви в това число и първенецът в лигата –
Сливнишки герой (Сливница) с 2-0. Загубата на шампиона в Югозападната „В” група се
оказа единствена за сливничани през пролетта. За 540 игрови минути в Ракитово,
играчите на Димитър Муртин допуснаха 1 гол в своята мрежа срещу 19 в
противниковата.

На фона на тези цифри, предстоящото гостуване на „Оборище” изглежда изключително
трудно. Мачът на стадион „9-ти септември” на практика ще бъде важен тест за
наставника Любомир Симов и неговите играчи. Няколко от тях са преминали и през
отбора на „Чепинец“ – Танчо Калпаков, Янко Янков, Георги Тодоров.
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Срещата е поверена на благоевградска съдийска бригада. Главен съдия ще бъде
Драган Стойков – Пикси
Делегат на мача е футболен шеф №1 в областта – Спас Иванов.
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