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„Чепинец” игра за последно на Градския стадион на 30 ноември 2008 годи
„Чепинец” оцеля за втора поредна година на футболната карта на Югозападната „В”
група
.
Велинградчани, както и в предишния сезон го направиха по трудния начин. След
неубедителната футболна есен, в която всичко тръгна надолу, дойде поредицата от
успешни изяви през пролетта. Точно те на практика подсигуриха мястото на отбора и за
следващото първенство.
За статистиката да отбележим, че “Чепинец” завърши на 16-то място в първенството на
Югозападната „В” група. Един по-внимателен поглед върху цялостното представяне на
велинградския клуб ни задължава да посочим, че това класиране трябва да се приеме
умерено и да не се залита в една от двете крайности.
От една страна отбора бе изправен пред поредица от трудни изпитания (липса на
собствен стадион, солидно наказание от 5 срещи лишаване от домакинство, треньорска
смяна по време на първенството). От друга, обаче безрезервната подкрепа в лицето на
общинското ръководство и най-вече на кмета Иван Лебанов задължава. Още повече,
че не бяха много далеч годините, в които във
Велинград
нямаше пари дори за съдийските такси. Сега в това отношение ситуацията бе минимум с
една идея отгоре...
В крайна сметка най-хубавото е, че отбора отново ще играе в трета дивизия, защото
верните фенове и Велинград го заслужават.
Дано през новия сезон, който ще стартира на 16 август да бъдат изчистени старите
слабости и нещата да тръгнат по възходяща линия. Футболът е като живота – и той
върви по крива линия и в „Чепинец” тази закономерност не прави изключение. Нека да
не се заблуждаваме, че ще бъде лесно. Липсата на собствен стадион към днешна дата
достатъчно усложнява задачата на отбора. Успехите и традициите в миналото,
курортната значимост на Велинград, подкрепата от общината – всичко това значително
повишава изискванията.
Време е постоянството в изявите на отбора да замени тези 2 лица, с които „Чепинец” се
легитимира през изминалите 2 сезона в трета дивизия.
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И при правилна стратегия за развитието на футбола в дългосрочен план сигурно няма
да е никак далеч времето, когато най-популярната игра във Велинград и марката
„Чепинец” отново ще намерят истинското си и стойностно лице...
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