7 гола, 3 дузпи и съдийска лекция на дербито във Велинград
Сряда, 22 Май 2019 00:22

Тимът на Чепинец (в бяло) взе престижен успех в двубоя с Чико-Бунара (Бяга)
Отборите на Чепинец и Чико-Бунара забъркаха голов спектакъл в неделното дерби на
пазарджишката четвърта дивизия. Двубоят във Велинград, който противопостави
двата най-стойностни тима в групата бе спечелен от домакините с 4:3. Срещата бе
гарнирана и от три дузпи. Истинска лекция по футболно съдийство пък изнесоха
главният рефер Димитър Буров и асистентите му Ангел Станчев и Джулиана
Бутракова. Столичният арбитър бе изпратен специално за дербито във Велинград и
обра аплодисментите на феновете по време на цялата среща.

Главният рефер Димитър Буров (в средата) и асистентите му Станчев и Бутракова впечатлиха с
Мачът във Велинград бе главно за престиж, тъй като нямаше пряко значение за
крайното класиране. Чепинец остава твърдо втори, а гостите от Бяга за втори пореден
сезон ще триумфират като първенци в четвърта дивизия.

В 11-та минута центриране от корнер на Ивайло Горанов отдясно бе засечено с глава от
непокрития Иван Камов за 1:0. В 31-та гостите от Бяга стигнаха до изравнително
попадение, дело на Деян Бекяров. Футболистът на Чико-Бунара от малък ъгъл се
разписа за 1:1.

В 39-та минута Васил Василев изработи дузпа за Чепинец, която Илиян Генов превърна
в гол за 2:1.
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Отборите на Чепинец и Чико-Бунара затвърдиха водещите си позиции в областната четвърта ди

След почивката тимът на гостите възстанови равенството. В 55-та минута Заприн
Голачки бе най-съобразителен в наказателното поле и направи 2:2.

В 60-та минута бившият вратар на велинградчани Станислав Томов не успя да улови
топката, тя попадна у Иван Камов, който бе фаулиран и арбитъра Димитър Буров
справедливо посочи за втори път бялата точка. Отново Илиян Генов се нагърби с
изпълнението и не сбърка за 3:2.

Само пет минути по-късно опитният Явор Въндев принуди вратарят Йордан Йорданов
да наруши правилата и прецизният в отсъжданията си рефер Димитър Буров отсъди
трети наказателен удар. Спас Милушев не сбърка за Чико-Бунара и направи 3:3.

Последната и най-тежка дума в мача имаше Ивайло Горанов. В 87-та минута юношата на
Чепинец се измъкна от защатита на гостите, изскочи сам срещу вратаря Станислав
Томов и хладнокръвно отбеляза за 4:3.

Георги БЕЛЕВ
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