Чепинец закри сезона с 4 гола срещу Витоша (Долна Диканя)
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Христо Спасов (в червено-синьо) стана голмайстор №1 на велинградчани
Отборът на Чепинец финишира на десето място в първенството на Югозападната "В"
група. Велинградчани закриха участието си в първенството, постигайки изразителна
победа с 4-0 срещу гостите от Витоша (Долна Диканя).

Домакините решиха двубоя още през първата част, когато паднаха всички попадения. В
17-та минута след удар на Христо Спасов топката се отби от десния стълб зад Христо
Стаменов и попадна у Илия Иванов. Техничарят засече кълбото във въздуха и откри за
1-0. В 24-та минута Христо Спасов бе безпогрешен от статично положение за 2-0. В
33-та коварен шут на Кирил Михайлов затрудни максимално Стаменов. Вратарят на
Витоша се намеси, след което топката се отклони от напречната греда.

В 37-та минута Христо Спасов излезе сам срещу стража на гостите, преодоля го
хладнокръвно и прати топката в мрежата за 3-0. Това бе негов осми гол в шампионата
през този сезон. Щурмовакът от Дорково, който дойде през зимната пауза, се наложи
като основен реализатор на велинградчани не само през пролетта, а като цяло и за
сезона в Югозападната „В” група.

В 44-та минута другият щатен голмайстор на Чепинец Кирил Михайлов с топовен шут
извън наказателното поле увеличи преднината на домакините на 4-0.

След почивката и двата отбора имаха своите възможности за гол, но пропуснаха
шансовете си. В 67-та минута Кирил Михайлов от удобна позиция стреля над вратата на
Витоша. Десет по-късно резервата Валентин Чаушев пробва отдалеч да изненада
Стаменов, но вратаря на Витоша изби в корнер.
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Главният арбитър Младен Пенев и асистентите му от Благоевград демонстрираха висок съдийс

Двата тима изиграха разумно двубоя и главния рефер Младен Пенев бе максимално
улеснен. Кюстендилецът, за който това бе първи наряд на стадиона във Велинград в
кариерата му, показа само едно официално предупреждение на Владимир Арнаудов от
гостите.

Георги БЕЛЕВ
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