„Чепинец” и „Левски” в мач на истината
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„Чепинец” излиза в директен сблъсък за спасение срещу местния „Левски” в Долна баня.
Двата отбора се намират на 2 точки разстояние един от друг и ще се нуждаят
единствено от победа, за да стабилизират мястото си в Югозападната „В” група.
Домакините все още не са спечелили нито една точка през пролетта и наредиха 8
поредни загуби в първенството. На другия полюс е „Чепинец”, който се представя
успешно през 2009 година и вече има в актива си 5 победи и 3 загуби.
Гостите от Велинград тръгват в пълен състав за гостуването си на стадион „Левски” в
Долна баня. В тима на Димитър Муртин няма наказани и контузени футболисти. В
групата за мача ще бъде и бранителя Стефан Караманов, който отсъстваше в
последния шампионатен мач срещу „Места” поради наказание.
„Чепинец” и Левски (Долна баня) са играли общо 5 пъти в последните 10 години за
първенството на „В” Югозападна футболна група. В тези срещи баланса на
велинградчани е положителен - 3 победи, 1 равенство и 1 загуба, при голова разлика
4-11 в полза на тима от Долна баня. Последният двубой в Долна баня на 17 април 2005
година бе повече от кошмарен за велинградчани. Тогава те загубиха с катастрофалното
10-0. Това е и най-голямото поражение за „Чепинец” в трета дивизия.
Последната среща между тези съперници през есента се игра на неутралния терен в
Момина клисура и завърши 1-1. Гостите от Долна баня поведоха с 1-0 след попадение
на Костадин Меразчиев в 45-та минута (вдясно на снимката). Четири минути преди края
на мача велинградчани изравниха чрез вече бившия си играч Иван Чушков.
Сезон 2003/04 година
31.10.2003 – Чепинец – Левски 1-0
05.05.2004 – Левски – Чепинец 0-1
Сезон 2004/05 година
17.10.2004 – Чепинец – Левски 1-0
17.04.2005 – Левски – Чепинец 10-0
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Сезон 2008/09 година
28.09.2008 – Чепинец – Левски 1-1
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