Рилски спортист излъга Чепинец в Ракитово
Неделя, 06 Ноември 2011 18:41

Рилски спортист записа пета поредна победа в Югозападната "В" група
Минимална, но много ценна победа в Югозападната „В” група постигна вчера съставът
на Рилски спортист (Самоков). Играчите на Петър Аджов завоюваха трите точки след
успех с 0-1 при визитата си в
Ракитово
на Чепинец (Велинград).

Съставът на домакините не успя да реализира нито едно от създадените голови
положения пред вратата на Николай Чавдаров. Още в 1-та минута Йордан Етов се
озова сам пред вратата на Рилецо, но действа прибързано и Чавдаров предотврати
опасността.

В 22-та минута неразбирателство в отбраната на Чепинец едва не доведе до гол за тима
от Самоков. За щастие на велинградчани Иван Гемеджиев не успя да уцели рамката,
пазена от
Станислав Томов
.

Втората част започна с нов пропуск пред вратата на Чавдаров. Радостин Джогански
центрира към Йордан Етов, който стреля неточно с глава. В 54-та минута близо до гола
бе и капитанът на Рилски спортист
Васил Киров
, но ударът му бе париран от вратаря Томов.

Победното попадение за "скиорите" на стадиона в Ракитово падна в 56-та минута.
Голът дойде след груба грешка на домакините при изнасянето на топката. Кирил
Александров
с прецизен изстрел от границата на наказателното поле изведе гостите напред в
резултата.
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Футболистите на Чепинец (в зелено бяло) допуснаха първа загуба в шампионата от 28 август 20

В 67-та минута Александър Вучков прати топката над напречната греда на Рилски
спортист. В 69-та Йордан Етов игра с глава след центриране отдясно. Кълбото премина
над вратата на Чавдаров.

В 71-та минута отборът на Рилски спортист остана с 10 души. Втори жълт картон в
срещата получи Георги Митров.

В оставащите минути до края футболистите на Чепинец не съумяха да променят развоя
на срещата. Така велинградчани регистрираха първа загуба в първенството след серия
от 12 мача без поражение в трета дивизия.

Главният рефер на двубоя Симеон Петров ръководи срещата на много високо ниво.
Опитният арбитър и останалите му колеги заслужиха похвали за цялостното си
представяне в срещата. Столичанинът вдигна общо 7 жълти и 1 червен картон пред
погледа на съдийския наблюдател
Евгени
Геров
.
Секретарят на Зоналната съдийска комисия бе силно удовлетворен от качествената
работа на арбитрите в мача.

Георги БЕЛЕВ

2/2

