Чепинец прескочи Локо (Септември) с 2:0, мачът пред спиране
Неделя, 01 Април 2018 23:31

Добромир Стоянов от Чепинец (с топката) в епизод от двубоя от "А" ОФГ - Пазарджик
Футболният отбор на Чепинец постигна четвърта поредна победа през 2018-а година.
Играчите на наставника Атанас Стоилов се наложиха с 2:0 срещу гостите от Локомотив
(Септември). Срещата започна с едноминутно мълчание в памет на починалия
наскоро легендарен вратар Георги Гугалов
, който
през 1967 г. започва кариерата си като юноша на Чепинец и играе за клуба до края на
1971 г.

„Железничарите“ направиха уникален пропуск в самото начало на двубоя. Още в 3-та
минута Янко Методиев от чиста позиция прати топката в левия стълб на велинградската
врата.

Първата част отиваше към безлично нулево равенство, когато в 43-та минута Николай
Велков с шут от над 30 метра изненада неприятно вратарят на Локомотив Стойчо
Ангелов. Топката тупна коварно пред стража на гостите и влезе в мрежата за 1:0.

Двубоят във Велинград се размина с прекъсване в началото на втората част. Тогава
над стадиона в курортния град за кратко се изсипа порой с дребна градушка, но
длъжностните лица прецениха, че срещата може да продължи.

Лошото време бе на път да спре мача в началото на второто полувреме
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В 54-та минута домакините пропуснаха да увеличат своя аванс. Удар на Илиян Генов
разтресе напречната греда.

В 86-та минута велинградчани стигнаха да второ попадение. Голаджията Христо Сталев
засече центриране отляво с глава и не остави шанс на Стойчо Ангелов за 2:0.

Наставникът на Локомотив Илия Танев попадна в плен на емоциите след двубоя във Велинград
В 90-та минута Добромир Стоянов от домакините пък тресна напречната греда.

Съдийската тройка, водена от Мариан Дойчев (с топката) ръководи на ниво мача във Велингра
Главният арбитър Мариан Дойчев от Пазарджик и помощниците му се справиха със
задълженията си.

Георги БЕЛЕВ
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