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Победители и победени след футболната среща в Етрополе
В ново амплоа се прояви колегата ни Филип Устабашиев. Във вторник (11 август)
главният редактор на спортният сайт на Велинград записа своя неофициален дебют
като рефер.

Филип Устабашиев
“Най-острото перо“ на VELSPORT24.com ръководи международна футболна среща в
Етрополе и впечатли с точните си отсъждания. След последния съдийски сигнал на
велинградчанина, играчите и от двата отбора го поздравиха за авторитетните му изяви
на терена. Един от представителите на
Франц
ия
,
дори го попита дали е професионален рефер... Приятелската среща бе част от
програмата на международния семинар “Младите като фактор за развитието на
селските райони в Европа“. Проявата събра в тризвездния хотел “Етрополе“ в
едноименния град над 50 младежи и девойки от 11 страни на Стария континент. Тя ще
продължи до 16 август. Сред специалните гости е и президентът на световната
организация “MIJARC“ индиеца
Джордж Диксън
. Движението, насочено към развитието на земеделието в селските райони и други
подобни инициативи, обединява над 2 милиона млади хора по цял свят. Сред
присъстващите бе и българката
Гергана Найденова
, която е президент на европейската “MIJARC“.

Футболната среща събра на игралното поле състезатели от 7 страни. Домакините от

1/2

Наш човек блесна като рефер
Сряда, 12 Август 2009 22:52

отбора на “Етрополе и приятели“ надвиха тима на “MIJARC“ със 7-3. До почивката
българите водеха с 2-1. Силно включване направи вицепрезидента на българската
организация Йонко Додев, който дирижираше много успешно отбраната на
сънародниците ни. Авансът на домакините можеше да бъде още по-внушителен, ако не
бяха фантастичните намеси на вратата на европейския тим на българите в тима на
“MIJARC“
Лулчо Георгиев и Любомир Тодоров. Последния
спаси и дузпа преди почивката.

Публиката посрещаше с бурни аплаузи добрите изяви на двата тима
През втората част отбора на “Етрополе и приятели“ имаше по-голям запас от физически
сили и доведе нещата до категоричното 7-3 в своя полза. За европейците и трите гола
наниза французина Гаел, който показа високо майсторство и се докосна до своя кумир
Лео Меси
.
Срещата се проведе в двора на едно от училищата в Етрополе. В състава на
европейския тим играха и две девойки от Франция. След края на приятелската среща
двата тима и рефера Устабашиев се снимаха за спомен. Любопитен бе факта, че пред
тях застанаха поне 15 фотографи с впечатляваща техника и обективи, които придадоха
атмосфера като след финал от Шампионската лига.
Георги Белев
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