Чепинец срещу Ботев (Козлодуй) за Купата
Сряда, 12 Октомври 2011 11:43

Играчите на Чепинец се разминаха с отбор от професионалната "Б" група

Третодивизионният Ботев (Козлодуй) ще бъде съперникът на Чепинец в първия кръг на
турнира за Купата на България. Велинградчани са домакини на срещата, която ще се
проведе на 20 октомври (четвъртък) от 15 часа на градския стадион в Ракитово.
Отборът на Чепинец бе само на крачка от директно преминаване в следващата фаза на
надпреварата. Тимът от курортния град бе изтеглен в последната 13-та двойка на
жребия. Късметът се усмихна на тимовете на Банско, Верея (Стара Загора) и
Сливнишки герой (Сливница), които ще почиват в първия кръг.

Ситуацията около съперникът на Чепинец напоследък е доста заплетена. В края на
миналия месец президентът на Ботев д-р Юлиян Йорданов подаде оставка. Вече
бившият шеф на клуба се кандидатира за кмет на
Козлодуй
. На 30 октомври предстои общо събрание, на което трябва да бъде избран нов
президент. Старши треньор на представителния отбор е бившият национал
Предраг Пажин
. Въпреки финансовата криза, в която изпадна Ботев, преминалият през Левски (Сф) и
Локомотив (Мездра) специалист засега остава на работа в клуба.

Ботев (Козлодуй) заема третото място в Северозападната „В” група. До момента
„ботевата чета”, както са популярни сред феновете си козлодуйските футболисти е
записала 6 победи, 1 равенство и 1 загуба. Тимът е вкарал 24 и е допуснал едва 2 гола.
Водещи голмайстори са Цветослав Тодоров и Страти Илиев.

През миналия сезон тимът се размина с промоция в Западната „Б” група, завършвайки
на второто място в трета дивизия.
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Купа „България”

I кръг – 20 октомври (четвъртък) от 15 часа

Пирин (Земен) - Любимец
Урвич 1960 (София) - Чавдар (Етрополе)
Чавдар (Бяла Слатина) - Добруджа (Добрич)
Етър (Велико Търново) - Академик (София)
Нефтохимик (Бургас) - Спартак (Варна)
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (Симитли)
Пирин (Гоце Делчев) - Доростол (Силистра)
Тунджа (Ямбол) - Бдин (Видин)
Сливен - Несебър
Спартак (Плевен) - Раковски 2011
Ботев (Пловдив) - Малеш (Микрево)
Спортист (Своге) - Черноморец (Поморие)
Чепинец (Велинград) - Ботев (Козлодуй)
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