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Футболистите на Чепинец (в синьо-червено) изиграха най-силният си мач от началото на сезона

С гол в 97-та минута, отборът на Велбъжд (Кюстендил) си прокара път до второто
място в Югозападната „В” група. Тимът от града под Хисарлъка спечели с минималното
0-1 при визитата си на Чепинец (Велинград).

Гостите, водени от сръбския спец Момчило Радованович изнесоха най-слабата си
продукция от началото на първенството и стигнаха щастливо до пълния успех в мача.
Смелите домакини от „Чепинец” по нищо не отстъпваха на своя съперник, въпреки
незавидното място, което заемат в класирането.

Затворената игра до почивката сведе до минимум опасностите пред двете врати.

Далеч по-интересно премина второто полувреме. Велинградчани се впуснаха във
вихрени атаки, които на няколко пъти създадоха сериозно напрежение пред вратаря Н
иколай Георгиев
. Най-чистото положение се откри пред
Филип Филипов
. В 55-та минута нападателят стреля от границата на наказателното поле, но шутът му
излезе в аут. Възможности за гол имаха още
Спас Гардански
и
Димитър Чонков
, но и на тях не им провървя при завършващия удар.

Светослав Джевизов
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Играчите на „Велбъжд” също опитаха да пробият велинградската стена, но с блестящи
изяви между рамката вратаря Стефан Митев извади 2 невероятни положения. В 68-та
минута
Иво Максимов изпусна златен
шанс, а след него това стори и
Юлиян Кръстев
. В 88-та минута домакините останаха с 10 души заради втори жълт картон на
бранителя
Георги Пейков
.

Реферът Светослав Джевизов даде пресилено 5-минутно продължение, което
впоследствие набъбна почти до 8 минути. В 96-та минута съдията от столицата изгони
втори футболист на домакините. Станислав Чочков фаулира почти на границата на
наказателното поле откъсващ се нападател на „Велбъжд” и също тръгна
преждевременно към съблекалнята. Капитанът Юлиян Кръстев би неспасяемо за 0-1.
Скъпоценното попадение, паднало в 97-та минута донесе 6-та поредна победа за
„Велбъжд”. Убийственото продължение на втората част взриви обстановката на
стадиона. Феновете на „Чепинец” изпратиха с вълна от недоволство главният арбитър
Джевизов.

Точно 50 минути след срещата съдийската бригада напусна стадиона, охранявана от 10
полицаи от РУП – Велинград.
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