Христо Сталев е голмайстор №1 на Чепинец през есента
Неделя, 16 Декември 2018 14:43

Христо Сталев се отчете с 8 гола, въпреки че пропусна заради контузия близо 1/3 от мачовете н
Общо 35 гола през есента в „А“ Областна група – Пазарджик реализираха футболистите
на Чепинец (Велинград). 10 състезатели на клуба се отчетоха с попадения в четвърта
дивизия, сочи статистиката на velsport24.com.

Голмайстор №1 през първата половина от първенството стана Христо Сталев. Той
вкара 8 гола, един от които бе отбелязан от дузпа. Пет от попаденията на Сталев
паднаха в домакинствата, а останалите три в гостуванията на Чепинец.

Втори в клубната класация завърши Ивайло Горанов. Юношата на велинградчани
отбеляза седем гола, от които шест в мачовете пред собствена публика.

Автор на шест попадения за Чепинец през есента пък стана капитанът Николай
Байраков. Четири от точните изстрели бяха в мачовете у дома, а два – при визитите на
тима извън Велинград.

Четвърти в подреждането при голмайсторите е Илия Иванов. Неговият баланс бе
формиран от един гол в домакинствата на велинградчани и три в гостуванията.

С три попадения през есента се отчете Илиян Генов. Две от тях станаха факт след
точно изпълнени наказателни удари.

Два гола на сметката на Чепинец добави Иван Камов.
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Четирима играчи на велинградчани приключват първата част от първенството с по едно
попадение. Това са Краси Кючуков, братята Мартин и Даниел Кадьови и Любомир
Стоилков. Стоичко Василев от Тракиец (Главиница) пък си отбеляза автогол в мача
срещу Чепинец.

Велинградският клуб е стигнал до 22 попадения в изиграните 8 домакинства през
есента. В гостуванията си, играчите на наставника Атанас Стоилов са отбелязали 13
гола.

През есенния дял от шампионата са били отсъдени 4 наказателни удара за Чепинец.
Три от дузпите са били реализирани.

Статистиката сочи, че 18 от попаденията за велинградчани са паднали през първото
полувреме, а 17 – през второто.

Чепинец зимува на второто място в Пазарджишката четвърта дивизия с актив от 35
точки.

Борислав ЙОРДАНОВ
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