Чепинец удари Спортист за едно полувреме
Неделя, 02 Ноември 2014 21:34

Чепинец (в червено-синьо) постигна най-убедителната си победа от началото на сезона
Отборът на Чепинец надигра с 4:1 гостите от Спортист (Своге) в среща от
Югозападната „В“ група. Така велинградчани записаха осми мач без загуба в третия
ешелон. Успехът пък бе най-изразителния за Чепинец от началото на сезона.

Първата част завърши без голове, въпреки че и двата тима създадоха положения. В
19-та минута Петьо Атанасов навлезе в наказателното поле на Спортист, но не успя да
преодолее вратаря Стоян Симеонов. В 38-та центриране на Христо Спасов бе засечено
от Лъчезар Младенов на задна греда, но кълбото профуча над вратата. В края на
полувремето Владимир Найденов на 2 пъти можеше да се разпише. В 43-та минута
шутът му не намери рамката, а в 45-та стражът на домакините Димитър Симеонов се
намеси решително.

Георги Божанов (с топката) се отличи с гол и асистенция срещу Спортист
През втората част Чепинец вдигна оборотите. Още в 46-та минута с майсторски пас
Христо Спасов елиминира отбраната на гостите и изведе на отлична позиция Кристиян
Петров, чиито изстрел мина на няколко сантиметра от левия стълб. В 49-та минута
отново Петров застраши Симеонов след удар с глава. В 59-та минута Георги Божанов
проби отляво и намери точно пред вратата на Спортист Кристиян Петров, който бе
точен за 1:0. В 62-та минута отново Петров с глава прехвърли Симеонов за 2:0. В 71-та
тимът от Своге върна един гол, дело на Владимир Найденов за 2:1. Три минути
по-късно Георги Божанов наказа неразбирателство между бранител на гостите и
вратаря и реализира за 3:1. В 88-та минута резервата Мартин Стоичков сложи точка на
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спора – 4:1.

Главната съдийка Християна Гутева и колежките и Станчева (вляво) и Накева (вдясно) извежда
За първи път в историята домакински мач на Чепинец във Велинград бе ръководен от
изцяло женска съдийска бригада. Главен рефер бе бившата атлетка Християна Гутева.
Столичанката и колежките и силно респектираха футболистите от двата отбора.

Георги БЕЛЕВ

Още по темата:

Съдийки аварират на път за Велинград, бивш рефер спаси положението
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