Юношите на Чепинец взеха точка с 10 души в Панагюрище
Събота, 19 Октомври 2013 20:51

Играчите на Чепинец (в червено-синьо) не се дадоха на връстниците си от Оборище (в зелено)

Тимовете на Оборище I (Панагюрище) и Чепинец (Велинград) не излъчиха победител,
завършвайки 4-4 на стадион „Орчо войвода”.

Двата тима си размениха по едно попадение в началото на двубоя. Първи вкараха
панагюрци, а за гостите от Велинград точен за 1-1 бе Ангел Костандовски – Нани. В
средата на полувремето Чепинец остана с 10 души на терена. Реферът вдигна червен
картон на рожденника в този мач – Михаил Йорданов. При тази ситуация на игралното
поле навлезе да раздава правосъдие и наставника на домакините. До почивката тимът
на Оборище стигна до нов гол за 2-1.

През второто полувреме въпреки численият превес на панагюрци, велинградските
юноши обърнаха развоя на срещата до 2-3. За селекцията на Митко Ваклинов се
разписаха Георги Ангелов и Георги Касянов.

Последваха два гола за домакините, които доведоха мача до 4-3 в своя полза. В
заключителните минути Петър Даскалов засече топката с глава и фиксира равенството
4-4.

„Доволен съм от нашата игра, но оставам крайно резервиран към съдийството. През
втората част, при 2-3 в наша полза, пред очите на рефера Петър Даскалов бе ударен
без топка, но последва само жълт картон. Още по-фрапантно бе положението на
Георги Ангелов, който при 4-4 бе съборен от последния човек, но отново имаше
„странен” жълт картон. Вероятно реферът се уплаши от създадената обстановка”,
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констатира наставникът на велинградчани Митко Ваклинов.

След срещата от щаба на домакините пък „тръгнаха” на лов за нередовни състезатели
на велинградчани. Сред „заподозрените” бяха капитанът Красимир Баръмов, Георги
Касянов и Михаил Йорданов. Фотосесията на играчи на Чепинец на практика се оказа
без стойност, а домакините решиха соломоновски да не „жертват” 100 лева за
безпредметна жалба.

Борислав ЙОРДАНОВ
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