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Поне няколко играчи на "Чепинец" имат реален шанс да спечелят класацията за Футболист №1

Изключително оспорвано и непредсказуемо продължава да се развива класацията за
футболист №1 на „Чепинец”. Гласуването, което ще продължи точно 1 месец е
организирано от екипа на VELSPORT24.com.

Номинираните 12 футболисти до момента са събрали 107 гласа. Очаква се решителни
за първото място да се окажат финалните дни и дори часове от надпреварата.
Гласуването за Футболист № 1 на „Чепинец” за сезон 2010/11 ще продължи точно до 20
часа на 6 юли. Според регламентът е възможно анкетата да бъде удължена
допълнително.

„При равенство в „редовното време” ще преминем директно към изпълнението на дузпи”,
уточниха представители на комисията, която следи редовността на гласуването за №1.

Вероятността двама или повече участници в анкетата да съберат равен брой гласове е
по-скоро минимална, но на теория съществува.

Водач във временното класиране е Стефан Караманов. Железният бранител на
велинградския отбор е получил доверието на 15,9 % от гласувалите. Той е футболистът
с най-богат стаж в представителният тим от курортния град. Любопитна подробност е,
че дипломираният висшист от НСА е играл във всички 19 официални срещи на „Чепинец”
през пролетта.
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Непосредствено след него е голмайстора Янко Янков с 13,1 %. Нападателят, който
вкара 15 попадения през пролетта има крехък аванс пред
Илия Иванов
и
Георги Тодоров
. Двамата до момента са подкрепени от 12,1 %.

Калоян Зарчов е получил 9,3 % от гласовете. Въпреки това дистанцията до върха за
него също е преодолима. С реален шанс да обърнат класирането в последния момент са
Александър Вучков и Николай Байраков, които са взели по 8,4 % от вота. Чавдар
Димитров
– Пилето, който бързо се превърна в един от любимците на велинградската публика е в
битката със 7,5 %. В топ 10 влизат още
Евгени Шолев
(6,5 %) и
Васил Содев
(3,7 %). С гласове за №1 в класацията са
Венцислав Димитров
(1,9 %) и
Радостин Джогански
(0,9 %).
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