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Играчите на Чепинец няма да ползват стадиона във Велинград за зимната си подготовка

Съставът на Чепинец няма да се готви на територията на Велинград през зимната
пауза. Велинградският клуб предприе супер изненадващ ход и премести целият
представителен отбор в столицата.

Подготвителният лагер на Чепинец преди началото на пролетния дял от Югозападната
трета дивизия ще протече на стадиона в най-северния квартал на София - Требич.

„Подсигурени са добри санитарно-битови условия за футболистите, които не са от
столицата. Във връзка с престоя им е нает и подходящ ресторант“, коментираха пред ve
lsport24.com
отговорни фактори от велинградския клуб.

Дебютната тренировка за футболистите на тима от курорта ще се състои на 20 януари
(понеделник). Очаква се тя да бъде предшествана от тържествен водосвет за здраве и
успехи. Християнското богослужение ще бъде извършено от местен свещеник.

Междувременно вече са договорени и три контролни срещи. Те ще се играят на
стадиона в бившето столично село, което бе присъединено през 1971 г. като квартал на
София. Серията от проверки за Чепинец ще бъде открита с мач срещу
втородивизионния Ботев (Враца). Двубоят бе насрочен за 25 януари (събота). Вторият
спаринг ще бъде срещу тим от Югозападната „В“ група - Миньор (Перник). Контролата е
предвидена за 29 януари (сряда). Третата договорена проверка на този етап ще се
проведе на 12 февруари (сряда). Съперник на велинградския тим ще бъде Локомотив
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(Мездра). „Железничарите“ са на второ място в Северозападната „В“ група. В процес на
доуточняване са още 2 проверки, в които селекцията на Чепинец трябва да бъде
тествана преди началото на втория дял от първенството на Югозападната „В“ група.

Шампионатът се подновява на 23 февруари (неделя), а велинградчани ще гостуват на
съседите си от Балкан (Варвара) в регионално дерби.
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