Заслужен успех за Пирин (Рз) в Ракитово
Понеделник, 24 Август 2009 17:00

„Чепинец“ започна сезона без нито една тренировка на нормален терен

Двамата „зелени“ Тодор Пандев (вдясно) и Златко Богоев подпечатаха тр
Съставът на Пирин (Разлог) остава с пълен актив и след втория кръг на Югозападната
„В“ група
.В
неделя (23 август) играчите на младия наставник
Иван Стойчев
взеха трите точки след заслужен успех с 0-2 при гостуването си на „Чепинец“ в
Ракитово
.
Велинградчани дадоха сериозен отпор в първите 45 минути на двубоя и играха като
равни с противника, но след почивката липсата на нормална подготовка си каза думата.
Прави чест на възпитаниците на треньорското трио Муртини, че въпреки всичко се
раздадоха докрай.
Преди срещата заради здравословен проблем от списъка с титуляри отпадна бранителя
Стефан Караманов. Отсъстваше и техничаря Васил Содев. За „Чепинец“ повторен
дебют пък направи опитния
Иван Стоилов
. Той изигра първи 71 минути за родния си тим след няколкогодишна пауза.
В 7-та минута ганаеца Авуку от домакините можеше да се озове сам срещу вратаря Ник
олай Жегов
, но паса на
Христо Спасов
бе пресечен.
В края на първата част гостите от Разлог погледнаха по-сериозно към вратата на
„Чепинец“, а с пропуски се отличиха остриетата Тодор Пандев и Златко Богоев.
Заслуга за нулевото равенство имаше и велинградския врататар
Георги Назлиев-Кьопке
, който спаси всичко до почивката.
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През втората част тима от Пиринско владееше инициативата, а липсата на пълноценна
подготовка в редиците на „Чепинец“ си каза думата. Показателно е, че велинградчани
до момента са без нито 1 тренировка на нормален футболен терен. Повече от ясно е, че
отбора има нужда от тренировъчни занимания на футболен стадион и ръководството
на клуба трябва да реши този проблем час по-скоро.
Със започването на втората част нов фрапантен пропуск за гостите направи таранът
Пандев, а веднъж и напречната греда се оказа добър помощник на велинградския
вратар.

Димитър Стоилов
В 59-та минута Пандев, който преди няколко години игра и във Велинград надбяга
двама от „Чепинец“ отляво. Щурмовакът намери с точен пас около точката за дузпа
Златко Богоев, който нямаше как да сбърка за 0-1.
Седем минути по-късно двубоят бе лишен от интрига. Тодор Пандев отклони центриране
от фаул в мрежата на „Чепинец“ за 0-2.
Велинградчани се опитаха да променят развоя на срещата, но късметът им изневери на
2 пъти да стигнат поне до почетен гол. Първо шут на капитана Чонков по чудо не
намери разложката врата, а след това Авуку не успя да накаже груба колективна
грешка в отбраната на „Пирин“ сам срещу вратаря Жегов.
Добро съдийство в мача демонстрира главния рефер Димитър Стоилов от Кюстендил
. Той тушира още в зародиш припламналите страсти на терена.
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