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Спас Попов
Минути след края на контролната среща между Локомотив (Септември) и Чепинец (6-0) ,
старши треньора на домакините
Спас Попов
даде интервю за VELSPORT24.com.

Г-н Попов, честита победа! Коментарът Ви за срещата...

- Благодаря! Това ни е втора контрола. В първата загубихме от Марица (Пд) с 0-3, но в
първите 60 минути срещу този противник в общи линии бях доволен от показаното. Там
използвах повече футболисти – 25. В мача срещу „Чепинец” постепенно започнахме вече
да избистряме състава. Доволен съм от момчетата.

Какво включва програмата Ви от контроли оттук нататък ?

- В събота (25 юли) посрещаме отбора на „Раковски”. На 3 август имаме планирана
контрола в Костенец срещу Малеш (Микрево). Имам предварителна уговорка и с
треньора на Спартак (Пд), евентуално да играем и с тях следващата седмица.
Свободните дати са 28 юли (вторник) или 30 юли (четвъртък).

Финансово стабилен ли е „Локомотив” за атака на високи цели през новото
първенство в „А” ОФГ – Пазарджик ?

- С президента на отбора сме се уточнили да играем мач за мач и каквото дойде... Ще
преценим създалата се ситуация, но нямаме поставена цел на всяка цена да гоним
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първото място. Създаваме добра организация. Вече има треньор в ДЮШ на клуба,
който от сега се занимава с подрастващите футболисти. Мисля, че се движим в
правилна посока.

Докъде стигнахте по отношение на селекцията и може ли да кажем, че тя е
завършен процес във Вашия отбор ?

- Имам набелязани още 1-2 имена, които ще наблюдавам, но засега ще ги запазя в тайна.

Във футболните среди като ново попълнение в „Локомотив” се спряга името на
Генчо Симеонов...

- Генчо Симеонов е затворена страница за нас. Това е все едно аз да вляза да играя.

Като бивш играч на „Чепинец” как гледате на ситуацията в клуба и проблемите със
спортната база в СПА-столицата на Балканите?

- Не ми е безразлично и е жалко това, което се случва с клубната база. Аз съм играл 4
години с фланелката на „Чепинец”. Болно ми е, но за съжаление не мога да помогна с
нищо. При нас в Локомотив (Септември) нещата са сериозни. Президента има цели да
вземе на концесия стадиона и да се изгради нов. Това за мен и обществеността е много
оптимистично, ако се случи.

Интервюто взе: Филип Устабашиев
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