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Георги Владимиров (в зелено) тресна греда в двубоя между Чепинец и Вихрен

Вихрен спечели битката на дъното на Югозападната Трета лига. Тимът от Сандански се
наложи с 0:1 при гостуването си на Чепинец във Велинград. Трите точки на практика
извадиха „гладиаторите“ от зоната на изпадащите. Домакините от Чепинец пък сведоха
до минимум шансовете си да се преместят напред в класирането поне до зимната пауза,
оставайки с нулев точков актив след 11 мача в трета дивизия.

Първият удар по посока на една от двете врати отправи играещият капитан и наставник
на домакините Николай Байраков. Изстрелът му в 3-та минута, обаче мина встрани от
вратата на Вихрен.

В 21-та гостите изпуснаха отлична възможност. Милен Стоев проби по десния фланг и
сложи топката на главата на Георги Владимиров. Нападателят на Вихрен от
непосредствена близост тресна левия стълб.

В 28-та минута Николай Байраков засече с глава центриране отдясно на Кристиян
Ковачев, но топката излезе в аут. Десет по-късно отново Георги Владимиров от чиста
позиция в наказателното поле стреля над вратата.

В началото на втората част съотборникът му Илиян Панчев се размина с гола след
майсторска намеса на отличния в този мач вратар на Чепинец Васил Игнатов.

1/2

Вихрен тръгна нагоре след минимален успех във Велинград
Вторник, 18 Октомври 2016 23:11

В 51-та минута Васил Захариев навлезе опасно в наказателното поле на велинградчани,
но стреля слабо и не затрудни Игнатов.

В 76-та топката се отби от ръката на бранителя на Чепинец Огнян Младенов и
арбитъра Адриан Сюрджиев посочи бялата точка. Зад топката застана капитанът на
Вихрен Валери Георгиев, който не сбърка и превърна дузпата в гол за 0:1.

Капитанът на Вихрен - Валери Георгиев реши изхода на двубоя във Велинград

В 86-та минута Александър Русков можеше да вкара втори гол за Вихрен, но
велинградския вратар неутрализира ударът му.

Георги БЕЛЕВ
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