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Велинградчани обръщат противника
„Чепинец ІІ” разби с 6-3 гостуващия тим на Барикади (Стрелча) в среща от областното
първенство при юношите вчера.
Възпитаниците на наставника Митко Ваклинов (на снимката) откриха първи чрез
Любомир Ангелов още в 4-та минута. „Сребърните стрели” обърнаха мача до 1-2. В 8-та
минута Николай Цветков се разписа във велинградската мрежа за 1-1, а в 40-та
съотборникът му Ганчо Иванов наказа домакините за 1-2.
След почивката зрителите на игрище „Кална баня” не скучаха, след като двата тима им
предложиха нови 6 попадения.
В 55-та минута велинградчани се върнаха в срещата, когато Александър Гинчев
изравни за 2-2. Колегата му Георги Динчев в 60-та направи резултата 3-2. Седем минути
по-късно Шакир Маджиров покачи на 4-2, а при следващата атака на „Чепинец” Георги
Динчев се разписа за 5-2.
Четвърт час преди края гостите намалиха чрез Ганчо Иванов за 5-3, но за повече
нямаха сили.
Точка на спора сложи Георги Динчев в 80-та минута, който оформи своя хеттрик за
крайното 6-3 в мача.
Двубоят се проведе на тежък за игра терен, но двата отбора демонстрираха коректна
игра и се опазиха от тежки контузии.
Главния рефер Мариян Дойчев (Пазарджик) нямаше никакви проблеми и не се наложи
да вдига наказателни картони.
След мача наставникът на велинградчани Митко Ваклинов сподели за
VELSPORT24.com, че е доволен от победата. Той не скри, че в отбора се усеща
натрупана умора.
„За два месеца изиграхме близо 30 мача”, аргументира се Ваклинов.
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В събота е последният мач за сезона при юношите. Един срещу друг в класическо
местно дерби ще се изправят „Чепинец І” и „Чепинец ІІ”.
Областното първенство при юношите младша и старша възраст е обединено в една
обща група поради липсата на достатъчно отбори и на мачове в отделните възрастови
групи.
Георги Белев
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