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Славният отбор на ФК Чепинец от сезон 1977/78 г. (клекнали, от ляво надясно): Никола Сестрим
Датата 18 февруари 1978 година ще остане запечатана със златни букви в историята на
ФК „Чепинец”. Велинградският отбор отстранява след дузпи в епичен четвъртфинал за
Купата на съветската армия шампионът и носител на трофея „Левски-Спартак”. 40 години
след триумфът на „Чепинец”, екипът на VELSPORT24.com отново ще Ви върне към
паметните моменти от срещата. Историята отново е жива и ни кара само да се гордеем
със славното минало на велинградския клуб...

„Чепинец” се подготвя за ранното си участие в турнира за КСА. На 18 февруари 1978 г.,
на неутрален терен в Карлово е насрочен да се играе четвъртфинала за КСА срещу
отборът на „Левски-Спартак”. Столичани са републикански шампиони и носители на
купата през 1977 година.

Отборът на „Чепинец” се води от главния финансист Иван Кормушев и се настанява в
хотела в Карлово. След няколко часа пристига и отборът на „Левски-Спартак”. Оказва
се, че за „сините” са запазени стаи в същия хотел. Налага се „Чепинец” да се настани в
хотел в съседния гр. Сопот. В деня на мача в 11 часа двата отбора се събират пред
паметника на Васил Левски в Карлово. Капитаните на отборите Кирил Ивков и Никола
Кьосов поднасят венец. Обстановката в отбора на „Чепинец” е спокойна. Треньорското
ръководство прави разбор и поставя конкретни тактически задачи на целия състав и
всеки един състезател.

Стадиона в Карлово побира около 15000 зрители. Кореспондента на в. ”Септемврийско
знаме” - Пазарджик Стоян Шегунов е записал в своя материал за мача, че са
присъствали 20000 зрители. Сигурно поне 7-8 хиляди бяхме от Велинград и района. Със
специален извънреден влак от София пристигнаха около 5000 фенове на „Левски”.
Запазени са снимки преди срещата, от които се виждат монтираните камери на БНТ на
козирката на стадиона. Мачът не се предава директно, но има съхранени кадри от него.
На снимките се виждат препълнените трибуни и качилите се по околните дървета
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запалянковци. Мачът преминава при отличен ред и без произшествия. Кореспондент на
в. ”Народен спорт” за този мач е Ангел Ангелов. Заглавието на неговата публикация е:
„5:3, кои бяха майсторите ?...” Тя е запазена и я предаваме автентично!

Преди началото на паметния мач между Чепинец и Левски-Спартак, игран на стадиона в Карлов
„Чепинец” - "Левски - Спартак" 5:3 /1:1/

„ЧЕПИНЕЦ”: Тодор Филипов, Красимир Караасенов, Антон Мицев, Илия Попов
/93-Любомир Филипов/, Никола Кьосов /капитан/, Димитър Муртин /67- Красимир
Симеонов/, Орлин Кадьов, Митко Ваклинов, Спас Иванов, Николай Сестримски,
Любомир Филипов.
„ЛЕВСКИ-СПАРТАК”: Стефан Стайков, Пламен Николов, Иван Тишански, Стефан
Аладжов, Кирил Ивков, Николай Грънчаров, Войн Войнов /64- Христо Присадников/,
Йордан Йорданов, Стефан Павлов /77- Димитър Енчев/, Емил Спасов.
ГОЛМАЙСТОРИ: 0:1 – Тишански /16/, 1:1 – Сестримски /87/. След изпълнението на
дузпите: 2:1 – Ваклинов, 3:1 – Кадьов, 3:2 – Спасов, 4:2 – Л. Филипов, 4:3 – Тишански, 5:3
– Сп. Иванов.
Съдия – Стоян Попов (Бургас). Стадион „Торпедо” - 20000 зрители.

КАРЛОВО. Футболистите нямаше от какво да се оплакват – хубаво /почти пролетно/
време, отличен терен, ентусиазирана публика, безупречна организация – идеална
обстановка за игра! От нея се възползваха само велинградчани.. Те започнаха
вдъхновено /без уплаха от името на съперника/, а в развоя на мача изпъкнаха с
разумно прегрупиране от защита в нападение и само поради смущения може би
пропуснаха изгодни положения за гол /Ваклинов, Кадьов, Благов, Иванов, Сестримски/,
водиха с непримиримост, но чисто двубоите, движеха се добре /всеки търсеше удобно
свободно пространство/ по цялата част на терена, със стремеж да се поправи навреме
допуснатата от съотборника грешка, с разнообразна стрелба.
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Шампионът, който трябваше да защитава и лаврите си на носител на купата, поднесе
един от най-слабите си мачове. Започна самонадеяно, а рано падналия гол /в 16-а мин.
Тишански пое топката в центъра, напредна и изненадващо от 25-30 метра стреля в
горния ляв ъгъл/, подсили още повече това настроение. В следващите ходове пролича и
бездушието и безотговорността, а в края на мача и особенно в продълженията, и
физически недостиг на сили. Нито един не се нагъби да въведе ред, да сътвори нещо
смислено, у никого не пролича майсторство и опит. Спасов, Йорданов, Грънчаров,
Аладжов, Войнов, Тодоров, Павлов – в повечето случаи бяха пасивни наблюдатели,
всеки играеше сам за себе си /при това и неточно/. Когато в края на мача дойде и
изравняването /в 87-а минута Стайков не реагира както трябва и промъкналият се
Сестримски го прехвърли/, вече и психологическото предимство бе на страната на
„Чепинец”. То най-силно пролича в продълженията и при изпълнението на дузпите:
най-напред Енчев улучи дясната греда, след това Тодор Филипов спаси удара на
Войнов, докато стрелците на Велинград не сгрешиха до 5:3…

Присъстващите на мача си спомнят, как на два пъти в продълженията Стефан Аладжов
избива топката от голлинията след удари на Сестримски и Благов.

След мачът отборът на „Левски-Спартак” се прибра бързо в съблекалните.
Футболистите на „Чепинец” останаха на терена и заслужиха приветствията и похвалите
на своите фенове. Треньорите Чолев и Илинов бяха носени на ръце. Има запазени
снимки за хода на мача и еуфорията след победата. Те ще останат в историята на
„Чепинец” за вечни времена. Стотиците автомобили и рейсове със запалени фарове и
развети знамена пропътуваха 130-те километра до Велинград. За радост и по пътя не
се допуснаха произшествия. Централния площад се изпълни с коли и хора, които
изчакаха автобуса с победителите, за да ги поздравят. Тази вечер за Велинград и
неговите жители е една от най-паметните и запомнящите се. Целият град празнува този
невероятен успех на „Чепинец”...

Благодарим Ви момчета и ръководители на отбора, постигнал тези невероятни
успехи!

* Използваният откъс е взет от книгата „85 години организиран футбол в
Чепинско” с автори Никола Делиев, Филип Устабашиев и Георги Дишлянов.

Екипът на VELSPORT24.com използва случая да поздрави всички живи участници
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в незабравимата битка срещу „Левски-Спартак” в Карлово. Изказваме дълбок
поклон пред всички онези, които загубихме през годините, но техните имена и
принос за славата на „Чепинец” няма да бъдат забравени и ще останат завинаги в
нашите сърца!!!

Още по темата:

"Кой предаде Левски? Чепинец!" (материал на Георги Банов, в. "24 часа")

"Чепинец" е в историята със скалпа на "Левски" (материал на Иво Тасев,
topsport.bg)
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