Чепинец срази Оборище II, записа най-убедителна победа у дома
Понеделник, 05 Ноември 2018 22:43

Юношата Ивайло Горанов (в бяло) не спира да бележи за Чепинец
Отборът на Чепинец спечели с 4:0 домакинството си на Оборище II (Панагюрище).
Велинградчани постигнаха най-изразителната си победа от началото на сезона пред
собствена публика. Двубоят бе и генерална репетиция за играчите на наставника
Атанас Стоилов преди гостуването на лидера Чико-Бунара (Бяга). До този момент
Чепинец заема втора позиция с изоставане от 2 точки.

Велинградчани решиха изхода на двубоя през първата част, когато паднаха всички
попадения. Точно за 20 минути, в разстояние между 25-та и 44-та, домакините се
отчетоха с точни изстрели в мрежата на дублиращия тим на Оборище (Панагюрище).

В 25-та минута юношата Даниел Кадьов засече топката за 1:0, като преди това Христо
Сталев я насочи с глава. Последният се завърна на терена след едномесечна пауза.
Сталев лекуваше контузия, получена при визитата на велинградчани в Козарско (0:0).
Щурмовакът на Чепинец бързо се адаптира в двубоя, въпреки отсъствието си от
терена. В 30-та минута Сталев майсторски прати кълбото в мрежата на гостите за 2:0.

Юношата Даниел Кадьов (в бяло) откри головата сметка на Чепинец в мача срещу дублиращия т
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При следващата атака рожденикът Илия Иванов изскочи сам срещу вратаря Стоян
Нонов и технично го прехвърли, правейки преднината на Чепинец класическа.

В 44-та минута юношата Ивайло Горанов отблизо прокара топката между вратаря на
панагюрци и десния стълб за 4:0.

През втората част домакините пропуснаха да достигнат и до по-убедителен успех.

Съдийската тройка, водена от Мариан Дойчев (с топката) се справи на ниво с двубоя от четвър

Централният рефер Мариан Дойчев и неговите помощници Цветан Карабойчев и Алекс
Манев се справиха успешно с мача. Главният арбитър вдигна общо три жълти картона в
двубоя.

Георги БЕЛЕВ
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