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Костадин Аджов
Вихрен (Сандански) надделя с 2-1 срещу гостуващия Чепинец (Велинград) в мач от
Югозападната „В” група.

Домакините откриха в 11-та минута с красив гол на Александър Русков. В 18-та Марио
Бачев покачи на 2-0. Най-добрата възможност за велинградчани през първото
полувреме изпусна Кирил Михайлов. В 42-та минута нападателят на Чепинец изскочи
„очи в очи” с вратаря на домакините Петър Палаханов, но последния изби.

Здраво домакинско рамо на Вихрен пък удари главният рефер Павел Цеков.
Столичанинът олекна още в средата на първата част. Тогава тимът от Сандански
го награби групово с претенции, а съдията потегли на заден ход по терена. Вместо да
укроти страстите с наказателни картони, реферът прие събитията на игралното поле
като нормално явление и не посмя да санкционира нито един от играчите на
домакините.

Павел Цеков

В 61-та минута Цеков подмина класическо нарушение срещу Костадин Аджов в
наказателното поле на Вихрен. В 72-та минута гузният столичанин все пак се престраши
и отсъди дузпа в полза на велинградския отбор. Потърпевш от интервенция на
противников състезател в този случай се оказа Кирил Михайлов. Най-добрият играч за
Чепинец в двубоя – Костадин Аджов бе точен от бялата точка за 2-1. Големият шанс за
изравняване дойде десет минути преди края, но шутът на Аджов прелетя встрани от
вратата на Вихрен.

Делегат на двубоя в Сандански бе бившия елитен рефер Стефан Спасов. Мачът бе
дебютен за перничанина в Югозападната „В” група. Спасов едва ли е останал очарован
от изявите на арбитъра от София.
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„Съдията не подхождаше на този мач. Цялостното му представяне го оставяме на
специалистите. Очакваме само справедливост. Нищо повече”, заявиха в доста
емоционален тон, афектирани от съдийската тесла, от треньорския щаб на Чепинец.

Срещата в Сандански бе спряна в 19-та минута по предложение на старши треньора на
велинградчани Митко Ваклинов. По този начин всички засвидетелствуваха уважението
си към бившия капитан на националния отбор – Стилиян Петров, който лекува коварно
заболяване. По същото време Стан изигра своя бенефисен мач. Срещата на стадион
„Селтик парк” в Шотландия бе наблюдавана от 60 000 зрители.

На трибуните на градския стадион в Сандански пък присъстваха около 400 души. Сред
тях се отличаваше кметът на южния град Андон Тотев. Срещата бе проследена и от
проф. Васил Жечев. Бившият шеф на съдиите у нас по времето на Иван Славков –
Батето е част от действащото ръководство на ФК Вихрен (Сандански).

Борислав ЙОРДАНОВ
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