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Отменят редовен гол на домакините при 1-0 за тях

„Чепинец” бе на висота в първите 60 минути на двубоя срещу Нови Искър
Съставът на „Чепинец” претърпя домакинска загуба с 1-2 срещу отбора Нови Искър.
Срещата отново се разви по познат сценарии за велинградчани, които не успяха да
задържат аванса си на стадион „9–ти септември“ в Ракитово. Съществен принос имаше
и съдийската тройка, която при резултат 1-0 за „Чепинец” унижи домакините, като им
отмени напълно редовен гол в мача.
Велинградчани поведоха в резултата в 18-та минута. Димитър Чонков изведе Христо
Спасов
,
който не даде шанс на вратаря Александър Гълъбов за 1-0. Гостите от
Нови Искър
пропиляха най-чистото си положение до почивката чрез
Николай Благоев
в 31-та минута. Щурмовакът не успя да намери опразнената врата на „Чепинец”.
В началото на втората част домакините бяха по-активни, но крехката им преднина се
запази.
Точно, когато велинградчани бяха в подем изпъкна неадекватното съдийство, което
определено повлия върху крайния изход от срещата.

Димитър Русев
В 48-та минута Христо Спасов прати топката отблизо в мрежата, а необезпокоявания от
никого Авуку Годфред Нана Яв тръгна към към кълбото, но не игра с него и по
никакъв начин не влияеше на играта. Намеси се страничния съдия
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Димитър Русев
, който вдигна високо флага си за абсурдна засада на африканеца.
Оттук нататък съдиите видимо изнервиха обстановката, а мача тръгна в пълна
неизвестност.
В 51-та минута велинградчани се разминаха с нов гол. Изсипана топка в наказателното
поле на Нови Искър бе засечена от Любомир Бачев, но за нещастие на домакините
кълбото се отклони от левия стълб.
В 55-та минута бранител на гостите не изчисти добре кълбото и то се отклони от тялото
на ганайската перла Нана Яв. Африканеца навлезе в наказателното поле, но бе
съборен. Реферът Мартин Александров остана безмълвен, а стадиона бе разтърсен
от нова вълна на недоволство спрямо арбитрите.
В 61-та минута Николай Благоев необезпокояван насочи топката в мрежата за 1-1. В
68-та минута гостите стигнаха до пълен обрат чрез Светослав Костов, който вкара за
1-2.
В минутите до края домакините не съумяха да намерят правилния път към вратата и
загубиха срещата с 1-2.
Непосредствено след края на мача тъчрефера-грешник Димитър Русев по най-бързия
начин се прибра в съблекалнята сякаш гузен от отменения гол за „Чепинец”. 12-те
полицаи, охраняващи мача положиха огромни усилия да опазят колегите му Мартин
Александров и Владислав Рачев при прибирането им в съблекалнята. Повече от 100
фена на домакините бяха готови на всичко, за да спасят достойнството на любимия им
отбор, който очевидно бе ограбен от съдиите в този мач.

Костадин Думков

Тима на Нови Искър бе подкрепян от колоритна агитка, която блесна с богат творчески
потенциал. По традиция след срещата гостите поздравиха близо 30 свои фенове,
пътували за мача в Ракитово. Прави чест на агитката на Нови Искър, че се държа
изключително възпитано и неуморно окуражаваше своя отбор.
За тима на гостите 70 минути записа бившия играч на велинградските клубове „Атлетик”
и „Чепинец” – Костадин Думков.
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