Чепинец „приземи“ Конелиано за 5 минути
Неделя, 12 Април 2015 21:34

Отборът на Чепинец (в червено-синьо) преодоля гръмката селекция на Конелиано
Отборът на Чепинец прибави ценни 3 точки към актива си след успех с 3:2 срещу
гостите от Конелиано (София). Сблъсъкът бе изключително емоционален и за двата
отбора, в които личаха имената на доста футболисти, сменили клубната си
принадлежност през зимната пауза. В редиците на столичани се появиха петима бивши
играчи на Чепинец – вратарят Димитър Симеонов, голаджията Христо Спасов,
Кристиян Петров, Георги Гайдаров и Калин Щърков. През зимната пауза във Велинград
пък акостира бившия наставник на Конелиано Атанас Стоилов. Младият специалист
доведе със себи си и основното ядро от играчи, бранили екипа на столичани през
есента в Югозападната „В“ група.

Велинградчани се намираха в почти безнадеждна ситуация след първата част.
Възпитаниците на старши треньора Атанас Стоилов губеха с 0:2.

В 12-та минута Христо Спасов тресна напречната греда след удар с глава. В 21-та
италианецът Пио Импалятели с шут по земята отбеляза за 0:1. В 28-та Конелиано стигна
до комфортен аванс от 2 гола. Вратарят на велинградчани Илиан Георгиев изпусна
топката при центриране от корнер и Димитър Воденичаров с глава направи 0:2.
Опитите на домакините да променят развоя на срещата до почивката бяха неуспешни. В
44-та минута Христо Сталев изскочи сам срещу Димитър Симеонов, но последния го
затвори и предотврати сигурен гол.

През втората част отборът на Чепинец излезе пределно мотивиран и осъществи пълен
обрат. В рамките на само 5 минути домакините отбелязаха 3 попадения във вратата на
объркания тим на гостите. В 52-та минута Деян Костадинов пропусна от чиста позиция в
наказателното поле след добра реакция на вратаря Симеонов. В 58-та Христо Спасов
направи фрапантен пропуск на празна врата, пращайки отблизо кълбото над вратата на
Чепинец.

1/3

Чепинец „приземи“ Конелиано за 5 минути
Неделя, 12 Април 2015 21:34

Велинградският отбор изригна в периода между 62-та и 67-та минута, когато стигна до
така желания обрат. Първо в 62-та Аспарух Василев засече с глава центриране от фаул
и намали на 1:2. В 66-та резервата Милен Иванов се разписа за 2:2. Минута по-късно
друга резерва Мартин Стоичков заби трети гол за Чепинец и докара делириум над 300
фенове на тима от курортния град.

Разправиите на терена дойдоха при резултат 3:2 за Чепинец
Оттук нататък градуса на емоциите в последния ден от Страстната седмица – Велика
събота скочи рязко. Събитията на игралното поле отвориха доста работа и на главния
арбитър Димитър Буров, който се справи на ниво. До края на срещата, при всяка
маркирана засада в полето на Чепинец, гостите протестираха срещу лайнсмена
Красимир Миланов. В 82-та минута столичани си позволиха лукса да обградят
тъчрефера. Груповият им протест завърши с жълти картони за капитана Николай
Николов и Калин Щърков. Само 2 минути по-късно Николов си изпусна нервите.
Капитанът на Конелиано удари във въздуха играч на велинградчани в лицето. Сцената
се разигра в центъра на терена. Димитър Буров го декорира с втори жълт и съответно
червен картон. Изгонването продуцира известно напражение и опити за провокации от
отделни играчи на Конелиано, които бяха пресечени още в зародиш от служителите на
РУП – Велинград. Засиленото полицейско присъствие предотврати и конфликти по
трибуните между привърженици на двата отбора.

В 88-та минута Георги Дончев от Чепинец получи втори жълт картон за разкарване на
топката и също напусна терена.
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Делегатът на БФС Никола Попчев "тушира" напрежението около двубоя
В 91-та вратарят на столичани Димитър Симеонов игра като полеви играч. Стражът
изби с ръка топката извън наказателното поле и остави Конелиано с 9 души. При
прибирането си към съблекалните бившият вратар на Чепинец от есента
джентълменски поздрави публиката, която също му отговори с аплаузи.

Георги БЕЛЕВ
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