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Бъдещите лесовъди (в червено) вложиха сериозно желание в домакинството си срещу Тракиец
До инфарктно равенство в първия официален мач от клубната си история стигна
футболната селекция на ПГГС „Христо Ботев“. Отборът-дебютант завърши 3-3 при
домакинството си на Тракиец (Главиница). Двата отбора демонстрираха огромно
желание на старта на шампионата при юношите.
Резултатът в срещата бе открит още във 2-та минута. Георги Атанасов намери пролука
в отбраната на велинградчани за 0-1. В 6-та минута Исинко Влакнов от чиста позиция не
намери вратата на Тракиец. Футболистът на ПГГС „Христо Ботев“, обаче бе точен в
34-та, когато засече центриране отдясно за 1-1.

В рамките на 120 секунди последваха два пропуска на домакините. Първо Людмил
Кехайов не успя да преодолее вратаря Ангел Стефанов, а след това стражът на
Тракиец неутрализира шут на Мустафа Корутов. В края на първата част опит за
прехвърлящ удар се отби от левия стълб на велинградската врата.

Футболният отбор на ПГГГ "Христо Ботев" (юноши) със старши треньор Димитър Муртин

В 71-та минута резервата Димитър Васев изведе гостите от Главиница напред в
резултата. Той се разписа с глава след центриране от корнер. В 77-та минута Валери
Илиев от гостите изпорти ново попадение за своя тим. Юношата на гостите се
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реабилитира в 83-та, когато бе точен за 1-3.
В заключителните минути домакините организираха финален щурм. В 87-та минута
Людмил Кехайов бе най-съобразителен при един фаул и с добавка намали на 2-3. В
89-та минута известно объркване в отбраната на Тракиец едва не доведе до автогол.
Последната дума в мача имаше Асен Илиев. В 92-та минута той се превърна в истински
герой за тима на ПГГС „Христо Ботев“, вкарвайки изравнителен гол за крайното 3-3.

Юношеският отбор на Тракиец (Главиница) със старши треньор Атанас Боянов

Мачът бе повече от коректен, за което говори и фактът, че арбитъра Костадин Кобаков
не вдигна нито един наказателен картон.

Срещата имаше историческо значение за новосформирания нов футболен клуб във
Велинград, защото бе първата официална изява от създаването му преди около месец.

Пред репортер на velsport24.com клубният началник Георги Кривулев анонсира
интересни новини около тима в близките дни. Сред зрителите бе забелязан и
депутатът от региона Сергей Кичиков
.

Борислав ЙОРДАНОВ
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