„Чепинец” и „Хебър” се стягат за дерби №1 на областта
Събота, 04 Април 2009 18:57

Двата тима играха само 16 минути през есента
Най-силните отбори в пазарджишка област - „Хебър” и „Чепинец” се изправят един
срещу друг в дербито на XXVI кръг на Югозападната трета дивизия. Срещата е в неделя
от 16 часа на стадион „Георги Бенковски” в Пазарджик.
Преди този мач „Хебър” заема четвъртото място в групата с актив от 51 точки.
Пазарджиклии сведоха до минимум шансовете си за класиране в „Б” група след загубите
в Микрево и Костинброд през този полусезон.
За „Чепинец” всеки двубой оттук нататък ще бъде своеобразен финал с оглед на
дефицита от точки за велинградчани. Тимът заема предпоследното 19-то място в трета
дивизия.
Със сигурност утрешното дерби пропуска наказания Мартин Зафиров (Хебър). В
състава на „Чепинец” след изтърпяно наказание се завръща Васил Содев.
Поне 30 привърженици на велинградчани пък се очаква да подкрепят своите любимци
на стадион „Георги Бенковски”.
Отборите на „Чепинец” и „Хебър” са се срещали общо 9 пъти в последните 10 години. В
тези срещи баланса на велинградчани е отрицателен – 3 победи, 1 равенство и 5 загуби,
при голова разлика 9-16.
Последният двубой между „Чепинец” и „Хебър” през есента във Велинград бе спечелен
от гостите служебно с 0-3. В 16-та минута при резултат 0-0 срещата бе скандално
прекратена от главния съдия Пламен Божидаров от София. Столичанинът изпусна
мача и реши твърде бързо да избяга от отговорност, давайки края на дербито. За
инцидентите около този мач „Чепинец” бе наказан първоначално с 9 мача лишаване от
домакинство. След пусната жалба от ръководството на велинградския клуб
наказанието бе намалено на 5 срещи.
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Предишният двубой между „Хебър” и „Чепинец”, игран в Пазарджик на 2 март 2008
година бе спечелен от велинградчани с 0-2 след попадения на Георги Николов и
нигериеца Рафаел Онуаребе.
Още любопитни подробности около областното дерби може да прочетете и в неофициа
лната страница на „Хебър”
.
Сезон 2001/02 година
10.11.2001 – Чепинец – Хебър 1-1
11.05.2002 – Хебър – Чепинец 6-1
Сезон 2003/04 година
14.09.2003 – Чепинец – Хебър 2-0
21.03.2004 – Хебър – Чепинец 1-0
Сезон 2004/05 година
29.09.2004 – Хебър – Чепинец 2-1
03.03.2005 – Чепинец – Хебър 1-3
Сезон 2007/08 година
26.08.2007 – Чепинец – Хебър 1-0
02.03.2008 – Хебър – Чепинец 0-2
Сезон 2008/09 година
16.09.2008 – Чепинец – Хебър 0-3 /служебно/
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