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Велинградчани са печелили на стадиона в Покровник

Отборът на Пирин 2001 (Благоевград) е един от малкото в трета дивизия,
Жребият събра в първи кръг съседите от последното първенство в Югозападната „В”
група
– Пирин 2001
(Блгр) и Чепинец (Велинград). Двата тима бяха отписани в края на 2008 година, тъй
като зимуваха в „зоната на изпадащите” с оскъден точков актив. След успешни изяви
през тази пролет, обаче те спасиха кожата. В крайното класиране двата тима отново се
„залепиха” един до друг. „Чепинец” финишира на 16-то място, а Пирин 2001 (Блгр) се
нареди едно място по-надолу.
В исторически план, съставите на „Чепинец” и „Пирин 2001” са играли общо 4 мача
помежду си. В тези срещи велинградчани имат превес – 2 победи, 1 равенство и 1 загуба
при голова разлика 7-5.
Последният мач между двата тима се игра на 15 март 2009 година в Ракитово. Срещата
на стадион „9-ти септември” бе спечелена с 3-2 от велинградския отбор. За домакините
точни бяха
Славик Раданов
,
Димитър Чонков
и
Васил Содев
, а за гостите –
Костадин Велков
и
Георги Велинов
.
През есента на стадиона в Покровник, където е клубната база на „Пирин 2001”,
състава на „Чепинец” отстъпи с 1-2. В герой за домакините тогава се превърна
играещият наставник и собственик на клуба –
Ив
айло Андонов
. 41-годишният ветеран вкара от фаул само осем минути преди края и даде трите точки
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на своите. Преди това
Димитър Михов
откри за домакините с гол от съблекалните, а
Георги Пейков
изравни през втората част. Интересното около попадението на Пейков е, че то остана
единствено в актива на „Чепинец” от гостуванията за целият есенен полусезон.
В предходния сезон 2007/2008 година велинградчани записаха равенство и победа в
мачовете си срещу този съперник. В изключително скандален от съдийско естество
есенен двубой двата тима завършиха 1-1 в Ракитово. Щатния реализатор на
велинградчани Веди Кадьов откри от дузпа в края на полувремето, а Венцислав
Дамбов
със
страхотен шут от над 30 метра изравни след час игра.
В последния мач за сезона, през юни 2008 година, „Чепинец” надделя с 0-2 след 2
попадения на нигериеца Рафаел Онуаребе, за който този мач бе последен с екипа на
велинградчани. Междувременно сезон 2007/2008 бе доста по-успешен за клуба на
Ивайло Андонов
и отборът завърши на 9-то място.
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