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Футболистите на Чепинец (в червено-синьо) играха с огромно желание срещу лидера
Юношите на Чепинец дадоха сериозен отпор на лидера в областното първенство –
Пазарджик 2012, но отстъпиха с 2:3. Мачът предложи доста емоции на зрителите и
премина през интересни обрати.

В 24-та минута Георги Ангелов изведе велинградчани напред в резултата. Преди това
пазарджиклии изпуснаха на два пъти да поведат. Веднъж локва пред вратата на
Чепинец спря куриозно топката по пътя към мрежата.

Гостите все пак успяха да обърнат мача с попадения в последните 10 минути на
първата част. В 36-та Емил Гърдев с шут от границата на наказателното поле изравни.
В 43-та Христо Цветков от аналогична ситуация отбеляза за 1:2.

През второто полувреме домакините започнаха по-настоятелно и бяха възнаградени. В
53-та минута Ангел Костандовски – Нани се освоби от своя персонален пазач и с плътен
удар направи 2:2.

В 73-та минута гостите треснаха напречната греда зад вратаря Иван Гълъбов. В 75-та
Качаков технично преодоля стража на гостите Емануил Стойков, но коженото кълбо
отново се спря в локвата пред голлинията, която преди почивката предотврати и
попадение в мрежата на Чепинец.

Фатална за велинградчани се оказа 89-та минута. Гостите получиха правото да
изпълнят дузпа, която Димитър Арнаудов реализира за крайното 2:3.
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Юношите на ФК Пазарджик 2012 са на три точки от първото място в крайното класиране през т

Със спечелените три точки отборът на ФК „Пазарджик 2012“ се доближи до
шампионската титла при юношите. В оставащите си две срещи играчите на наставника
Начко Василев се нуждаят само от 3 точки, за да станат дори и на теория областни
първенци през този сезон. В следващия кръг тимът от Пазарджик отново ще има визита
във Велинград. Този път техен съперник ще бъде ФК ПГГС „Христо Ботев“.

Георги БЕЛЕВ
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