Чепинец с голов рецитал срещу Германея (Сб)
Понеделник, 31 Август 2015 23:20

Магистърът по реторика Ангел Ангелов (в средата) бе убедителен в отсъжданията си на игралн
Отборът на Чепинец постигна най-изразителната си победа от началото на шампионата
в Югозападната „В“ група. Велинградският отбор преодоля с 4:1 гостите от Германея
(Сапарева баня) и се утвърди на четвъртото място в класирането. Възпитаниците на
наставника Атанас Стоилов заслужиха бурните аплаузи на 400 свои привърженици на
стадиона в курортния град.

В 19-та минута юношата на домакините Божидар Петелов с майсторски удар от
границата на наказателното поле матира неубедителния в този мач страж на гостите
Кристиян Георгиев за 1:0. Седем минути преди това вратарят на Германея изпусна
кълбото и само неточният мерник на Деян Костадинов не даде аванс на домакините.

В края на първата част зрителите на стадиона в курортния град станаха свидетели на
истински голов дъжд, завършил с три отбелязани попадения в рамките на само пет
минути. В 38-та капитанът на Чепинец Николай Байраков засече с глава центриране от
корнер за 2:0. В 41-та съотборникът му Милен Иванов отклони топката ниско по земята
покрай вратарят на Германея, правейки преднината на Чепинец класическа. В 43-та
минута бившият играч на велинградчани отпреди 4 сезона – Радостин Джогански вкара
почетен гол за тима от Сапарева баня.

Деян Костадинов (в червено-синьо) се отчете с попадение срещу Германея
През втората част домакините увеличиха своя аванс. В 47-та минута Аспарух Василев с
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глава прати топката в мрежата след изпълнение на корнер за 4:1.

До края на мача Чепинец можеше да стигне и до пети гол при няколко изгодни
ситуации. Гостите от Германея пък имаха шанс един път да намалят изоставането си в
мача.

Аспарух Василев (на преден план, в червено-синьо) бележи във второ поредно домакинство на Ч
В 71-та минута Милен Иванов от чиста позиция прехвърли вратаря Кристиян Георгиев,
но не уцели рамката. В 84-та Алек Манолов директно от фаул затрудни максимално
стражът на гостите, който изби в корнер. В 92-та минута мощен шут на Милен Иванов се
отклони от напречната греда зад Кристиян Георгиев и тупна на сантиметри пред
голлинията.

Авторитетно съдийство в двубоя демонстрираха елитният рефер Ангел Ангелов и
колегите му от столицата.

Георги БЕЛЕВ
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