Беласица без двама титуляри във Велинград
Понеделник, 06 Април 2015 21:27

Любомир Танев

Кадрови проблеми налегнаха тимът на Беласица броени дни преди визитата на
„комитите“ във Велинград. Петричани ще гостуват в сряда на Чепинец в отложен мач от
Югозападната „В“ група.

Пламен Мицански

Съставът от южния град ще бъде лишен от услугите на Венцислав Стоянов и Любомир
Танев. Двамата играчи, които имат статут на титуляри през този сезон в Беласица, бяха
наказани на днешното заседание на Дисциплинарната комисия. Венцислав Стоянов ще
отсъства заради получен червен картон при гостуването на Конелиано. Любомир Танев
пък бе декориран в жълто за пети път от началото на сезона и също е със спрени
състезателни права за 1 среща. Беласица се намира в кошмарна серия от 5 поредни
загуби през пролетта. Заради лошите резултати клубът бе напуснат от наставника си
Пламен Мицански. В последния шампионатен мач „комитите“ бяха водени от временния
старши треньор Валери Дагалов. Беласица отстъпи с 2:3 срещу Конелиано.

В същото време във Велинград не си правят илюзии, че ги чака лек мач в сряда.

„Съперникът е в лоша серия, има наказани ключови играчи и идва с нов треньор, но
носи името Беласица“, заявиха пред velsport24.com от лагера на Чепинец.

От тима се надяват повече фенове да ги подкрепят, въпреки че мача е в работен ден.
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„До този момент от изминалите 5 мача сме изиграли само 1 домакинство. Гостувахме на
отборите от топ 3 – все мачове с повишена трудност. Сега е момента да покажем, че
нивото ни е добро за стандартите на трета дивизия“, аргументираха се от Чепинец.

В същото време още двама играчи от Югозападната „В“ група получиха лични санкции.
Червеният картон на Георги Тодоров от Велбъжд (Кюстендил) му носи наказание от 1
среща. За същия срок от терена ще отсъства и Веселин Стойков. Футболистът на Места
получи пети жълт картон при визитата на хаджидимовци във Варвара срещу местния
Балкан, загубена с 0:2.

Георги БЕЛЕВ
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