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Валентин Чакъров
Безспорно мачът между Чепинец (Велинград) и ОФК Пирин (Благоевград) вече може да
се приеме с чиста съвест като незаличимо „черно петно“ не само в Югозападната „В“
група, но и в целия български футбол. Двата отбора завършиха 1-1 на терена, но после
всичко се обърна в посока Благоевград. Това е същата дестинация, към която месец
по-рано потеглиха и служебните три точки от мача в Радомир.

„Погребаха ни живи“, това бяха първите думи на отговорни фактори във велинградския
Чепинец веднага след като стана известно решението на БФС по случая.

Сагата с двубоя, игран на 15 септември, се проточи повече от една седмица. Зоналната
СТК сезира Медицинската комисия на БФС. Последната пък излезе със становище по
случая. Може би във футболния съюз сбъркаха, като не алармираха и Светия синод.

Похвална е високата степен на загриженост на Медицинската комисия, но защо тя не бе
толкова взискателна и за други мачове. Представителите на тази комисия изглежда не
намериха време с години да запретнат ръкави и да решат въпроса с тази остаряла
нормативна база, свързана с медицинската документация. Иначе виж за съсипването
на отбори като бедния Чепинец темпото е шампионско. Медиците на БФС не приемат
медицинския лист на велинградчани за редовен. Колко листа като този на Чепинец са
минали едва ли някой може да каже, но бъдете сигурни, че не са един или два. За
години наред потърпевш, обаче е само един-единствен отбор в Югозападната „В“ група.
Това е „сляпа“ справедливост, господа!

Длъжни сме да поясним, че съгласно нормативните документи на БФС, медицинския
лист се съхранява от делегата до 24 часа след края на срещата. След това този лист
хартия изчезва завинаги и следите са заличени. И това, ако не е отбиване на номера,
здраве му кажете, но се нагледаха на Чепинец, защото направи „белята“ и с игра взе
точка от Пирин.
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И всичко стана за едни пусти три точки, с които някой иска да „замаскира“ последиците
от една не дотам добре свършена работа и незадоволителни резултати. Какво ще стане
в края на сезона, ако ОФК Пирин (Благоевград) стане шампион точно с цената на
спечелените по служебен път точки във Велинград? Тогава ще си покаже каква са я
свършили в БФС.

Лекарят на Чепинец пък едва не го изкараха най-големият мошеник на света. За
сведение – този човек е спасил не един и два човешки живота. Близо от 30 години е по
футболните терени. Обслужва първенства и в редица други спортове. Търсят го за
състезания в цялата страна. Хората от футболния клуб във Велинград пък ги
„заклеймиха“ като пълни фалшификатори.

Стига вече! Спрете се! Във Велинград не живеят второ качество хора. И в курортния
град си плащат данъците и искат преди всичко почтеност, морал и равнопоставеност.

Фундаменталният въпрос, който остава най-болезнен е защо БФС първо разрешава
срещата да се проведе, а после трудът на домакините бе унищожен с няколко подписа.
Още повече, че всичко става със знанието на председателя на Зоналния съвет
Валентин Чакъров. Вероятно благоевградчанинът отдавна е отписал Чепинец от
сметките си.

„Лошите момчета“ и бунтарите от Велинград, които минават за неудобни, оттук нататък
явно ги чака здраво рязане. Създадоха куп главоболия на Зоналния съвет и
по-конкретно на председателя на централата Валентин Чакъров. Неприятен отбор са,
имат скандални представители и вероятно скоро ще си „платят данъка“.

В курортния град отдавна са претръпнали от съдийски балтии. Последният случай беше
преди няколко кръга в Сандански. Въпреки всичко Чепинец играе от 2007 година в
трета дивизия без прекъсване. Малко са отборите, които могат да се похвалят с
подобно постижение, така че не им „сваляйте летвата“ предварително.

Случаят със служебната загуба на Чепинец срещу Пирин (Благоевград) ще остане
запечатан завинаги в историята. За него сигурно ще са нужни кофи с мастило, за да се
опише в цялата му светлина по книгите, но във Велинград винаги ще са реалисти и ще
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казват: „Не сме безгрешни, но сме истински“...

Борислав ЙОРДАНОВ
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Жестоко наказание за Чепинец
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