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Отборите на Чепинец (в червено-синьо) и Чико се срещнаха в областен полуфинал за Купата на
Отборът на Чепинец надделя с 2:1 срещу гостуващия тим на Чико (Бяга) в областен
полуфинал от турнира за Купата на АФЛ. Успехът класира велинградчани за финалния
регионален сблъсък в надпреварата. В него селекцията на наставника Атанас Стоилов
ще гостува на четвъртодивизионния Свобода (Пещера), като датата на мача ще стане
известна на по-късен етап. Победителят в областния финал ще отиде в общ поток с
представителите на София-град и София-област. Тимът от Пещера елиминира в другия
полуфинал гостите от Балкан (Варвара) с резултат 6:5 след дузпи (2:2 в редовното
време).

Двубоят между Чепинец и Чико бе белязан от ранен гол. В 5-та минута Пламен Гигов
пусна отдясно успореден на голлинията пас към Аспарух Василев, вратарят Петър
Стоичков се размина с топката и бившият кадър на ЦСКА бе точен за 1:0. Последваха
две възможности за гостите от Бяга, а в центъра на събитията бе бившия футболист на
велинградчани Александър Димитров. В 18-та минута отблизо той прати кълбото
встрани от десния стълб. В 24-та вратарят Илиян Брадваров спаси удара на Димитров.
В края на полувремето Милен Иванов навлезе в наказателното поле, но бе
успешно блокиран от бранител на Чико. В последната минута друго бивше попълнение
на велинградчани – Спас Милушев тресна напречната греда след прехвърлящ удар.
Футболистът на Чико можеше да комбинира със свободен свой съотборник, но
предпочете да играе индивидуално.

В 62-та минута се получи известно объркване на игралното поле, от което се възползва
Аспарух Василев. Нападателят на Чепинец се разписа след асистенция на юношата
Божидар Петелов. Домакините подготвяха смяна на Аспарух Василев и чакаха само
прекъсването на играта. Главният рефер Цанко Миндалов приложи правилото за
авантаж при едно нарушение в центъра и при последвалата бърза атака Василев
покачи на 2:0, докато бранителите на Чико очакваха играта да бъде спряна.
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Христо Сталев от Чепинец (с топката) и Венко Цинцаров от Чико в епизод от двубоя

В 65-та минута тимът от Бяга стигна до попадение чрез резервата Красимир Здравков,
който прехвърли стража на домакините Брадваров. В 81-та Христо Сталев елиминира
вратаря на гостите Петър Стоичков, но ударът му не намери рамката. Стражът на Чико
пък направи шоу за публиката като след почивката в големи епизоди не бе на вратата
си, а се изявяваше като полеви играч. В 82-та минута Заприн Голачки мина като на
парад през отбраната на Чепинец, но ударът му бе спасен от вратаря Брадваров. В
87-та Чико остана с 10 души на терена заради втори жълт картон на Александър
Димитров. Велинградчанинът бе санкциониран от рефера за опасна игра. В 75-та
минута Димитров поиска дузпа от арбитъра, но за реакцията си получи официално
предупреждение.

Въпреки това двубоят между Чепинец и Чико бе лишен от остри сблъсъци. Тимът от
Бяга пристигна във Велинград без титулярния си наставник Спас Спасов.

Георги БЕЛЕВ
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