Юношите тръгнаха с 2 победи
Неделя, 07 Март 2010 14:10

Възпитаниците на старши треньора Митко Ваклинов продължиха успешната си серия в областн
Още след първият си мач за 2010 г. „Чепинец” си върна водачеството в областното
първенство при юношите старша възраст. Възпитаниците на Митко Ваклинов надвиха
като гости с 2-4 досегашният лидер Бенковски (Пазарджик).

Двубоят започна обещаващо за домакините, които поведоха с 2-0. До почивката
авансът им бе заличен от велинградчани, които изравниха за 2-2. През втората част
четата на Митко Ваклинов взе своето и спечели с 2-4. Точни за „Чепинец” бяха Николай
Попов
,К
остадин Милев
,
Евгени Шолев
и
Михаил Карамихайлов
.

Отлично съдийство в срещата записа съдийската тройка в лицето на Цанко Миндалов,
Иван Бундов
и
Стоян Михайлов
. Тримата млади съдии редовно получават наряди в Югозападната „В” група.

През есента младите футболисти от курортния град отново сразиха пазарджиклии.
Тогава те победиха с 3-1.

Велинградската юношеска формация е единствената в областта, която не познава вкуса
на поражението. До момента „Чепинец” има 10 победи и 3 равенства.
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Ако успеят да завършат на първото място в областното първенство, велинградските
юноши ще продължат в следващата фаза на Държавното първенство.

Първата си среща за пролетният дял изигра в събота и детската гарнитура на
„Чепинец”, водена от старши треньора Николай Гълев.

Велинградчани отстъпиха с 3-1 при визитата си на абсолютният лидер – Бенковски
(Пазарджик). Детският отбор от областният град има пълен актив от точки след 12
поредни победи.

Юношите младша възраст на „Чепинец” също тръгнаха успешно през пролетта. В
неделната сутрин те надвиха старшата възраст на Левски (Ракитово) с 5-2. За
домакините на помощното игрище „Кална баня” вкараха на 2 пъти Иван Маджаров
(50-та, 87-та минута) и
Кръстьо Минков
(60-та, 80-та), а един гол добави
Славчо Георгиев
(55-та). За гостите точни бяха
Димитър Андреев
(32-та) и
Сабри Люгов
(76-та).
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