Чепинец обърна Германея пред клубния си шеф
Неделя, 29 Март 2015 23:02

Футболистите на Чепинец (в червено-синьо) намериха сили да стигнат до пълен обрат срещу Ге
Съставът на Чепинец грабна първа победа през пролетния полусезон в Югозападната
„В“ група. Велинградчани стигнаха до успеха след 2:1, въпреки че изпаднаха в ролята на
догонващи. Сред 300-та зрителите на мача бе и клубния шеф на Чепинец Иван Лебанов.
Присъствието на градоначалника допълнително амбицира футболистите на
домакините.

В 8-та минута тимът от Сапарева баня се възползва от грешка в редиците на
велинградския отбор. Георги Даскалов бе намерен пред вратата на Чепинец и не
сбърка за 0:1.

Домакините постепенно се оттърсиха от негативното начало и започнаха да поглеждат
по-често към вратата на Германея. В 26-та минута бранител на гостите
самопожертвователно изчисти топката почти от голлинията след удар с глава на Христо
Сталев. В 28-та опасен диагонален шут на Деян Костадинов бе отклонен в корнер.
Най-фрапантният пропуск за Чепинец до почивката бе факт в 32-та минута. Центриране
в наказателното поле на Германея първо бе обработено във въздуха от Мартин
Стоичков, след което топката бе засечена с глава от Милен Иванов. Играчът на
Чепинец от чиста позиция, обаче стреля на сантиметри от десния стълб.

В началото на втората част съставът на Германея пропусна златен шанс да удвои
преднината си. В 50-та минута Георги Мирчев изскочи сам срещу вратаря Илиян
Георгиев, но последния неутрализира ударът му. В 53-та минута непокрития Деян
Костадинов с плътен шут изравни резултата. В 71-та минута остро центриране от фаул
на Алек Манолов мина през куп играчи и излезе в аут.
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Президентът на Чепинец - Иван Лебанов (вляво) поздравява след мача автора на победния гол А
В 76-та минута Денис Шаранков бе подкосен в наказателното поле на Германея и
арбитъра Вихрен Манев посочи бялата точка. Дузпата бе първата за велинградчани от
началото на първенството в Югозападната „В“ група. Алек Манолов изпълни
безупречно наказателния удар и подпечата крайния успех с 2:1.

Борислав ЙОРДАНОВ
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