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Топреферът на областта - Цанко Миндалов (в средата) свири финалния сблъсък в Пазарджик
Съставът на Чепинец финишира на второ място в 9-то издание на детския турнир
„Децата и футболът“ в Пазарджик.

Чепинец ( в жълто-синьо) и Тракиец не си вкараха гол в редовното време
Спорът за първото място между велинградчани и Тракиец (Главиница) завърши без гол
в редовното време – 0:0. При наказателните удари питомците на треньорското дуо
Минчев – Караманов пропуснаха на 2 пъти от бялата точка. В единия случай топката се
отби от гредата. Съперникът пък сбърка само веднъж и завоюва първото място.

Велинградският Меси - Стоян Сотиров бе избран за "Най-добър играч" на турнира
Велинградчани грабнаха 2 от 9-те индивидуални приза. За втора поредна година играч
на Чепинец бе избран за №1 на турнира. Тази година отличието за „Най-добър
футболист“ отиде при Стоян Сотиров. Ненавършилият 12 години талант на Чепинец е
по-известен като велинградския Меси.
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16-те избраници на треньорския щаб Минчев-Караманов с председателя на ОС на БФС - Пазард
През миналата година организаторите пък единодушно избраха друг футболен кадър
на тима от курорта - Тошко Пашомов, който от зимата вече е състезател на Ботев
(Пловдив). Призът за най-полезен играч на турнира бе даден на съотборника на Стоян
Сотиров – Марио Иванов.

Финалистите в приятелска снимка след края на турнира "Децата и футболът"
Всички осем клуба – участници получиха пълна екипировка и футболни топки.
Индивидуалните и отборни награди бяха връчени от кмета на Пазарджик Тодор Попов,
секретарят на АФБ Георги Бойчев и председателят на ОС на БФС – Пазарджик Спас
Иванов. Шефът на футбола в областта бе отличен с плакет за цялостен принос в
организирането и провеждането на турнира „Децата и футболът“.

Борислав ЙОРДАНОВ
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