Чепинец вкара 11 гола в мач с едно полувреме
Събота, 18 Октомври 2014 19:45

Децата на Чепинец (в синьо) записаха седмата си победа в първенството
Детският тим на Чепинец взе протоколни 3 точки в областното първенство.
Велинградчани спечелиха с 14:0 срещу скромния тим на Свобода (Пещера). Срещата бе
прекратена в самото начало на втората част при резултат 11:0. Причината бе, че
гостите останаха с 6 души на терена, въпреки че започнаха двубоя в пълен състав.

Цени Качаков (в синьо) в наказателното поле на Свобода
До почивката Чепинец се смили над своя противник и поведе само с 11:0.
Съперничеството между двата тима наподобяваше битката между Давид и Голиат.
Домакините играха като лидери с пълен точков актив, а гостите пък бяха на последното
място без спечелена точка. Шест попадения за велинградчани реализира Съли Тахчиев.
Той бе точен в 7-та, 9-та, 10-та, 16-та, 21-та и 35-та минута. Два гола добави Димитър
Китов – в 14-та и 25-та минута. Второто му попадение се оказа под №100 в мрежата на
Свобода за този сезон. Също на 2 пъти се разписа и Даниел Кадьов, който се озова в
прегръдките на съотборниците си в 22-та и 28-та минута. С един гол се отчете и Марио
Иванов, който в 23-та минута „слаломира“ между бранителите на Свобода и вкара за 8:0.
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Мачът бе прекратен в 37-та минута заради "контузия" на един от седемте останали футболисти
Случаят с прекратената среща във Велинград ще гледа на свое заседание СТК при ОС
на БФС – Пазарджик. Очаква се идния вторник от футболната централа да излязат с
официално решение по казуса и да присъдят победа с 14:0 за Чепинец.

Вниманието на треньорския щаб на велинградчани е насочено към предстоящото дерби
срещу Левски (Ракитово) на 25 октомври. Мачът във Велинград се чака при огромен
интерес, защото и двата отбора вървят доста убедително в шампионата и нямат
загубена точка след първите кръга.

Георги БЕЛЕВ
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