9-голов трилър с вкус на трета поредна загуба на Чепинец
Петък, 01 Октомври 2021 22:10

Отборът на Чико-Бунара пречупи Чепинец в последната минута на срещата във Велинград
Съставът на Чепинец инкасира домакинско поражение с 4:5 от Чико-Бунара (Бяга) в
мач от четвърта дивизия. Велинградчани затрудниха максимално своя съперник, но в
крайна сметка не успяха да избегнат третата си поредна загуба в първенството.

Сменилият клубната си принадлежност Илия Иванов (с топката) изигра първи мач срещу родния
Срещата започна оптимистично за Чепинец. В 5-та минута Илко Заиров с плътен удар
не остави шанс на преквалифицирания във вратар клубен шеф на гостите - Йордан
Михайлов за 1:0. Съставът на Чико-Бунара бързо навакса изоставането. В 11-та минута
Георги Василев с глава отбеляза за 1:1. Две по-късно съотборникът му Николай Костов
засече центриране, извеждайки тимът от Бяга напред в резултата. В 22-та минута
стражът на домакините Николай Брадваров прояви невероятен рефлекс и изби опасен
удар на Георги Василев.

Велинградчани се радват след третия гол, дело на Съли Тахчиев
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През втората част Чепинец се активизира и стигна до изравнително попадение за 2:2.
Негов автор с удар по земята почти от границата на наказателното поле стана Валентин
Чаушев. В 68-та Майкъл Мечкарски изведе Съли Тахчиев сам срещу Михайлов и
резултатът стана 3:2. В 70-та минута домакините се пропукаха при едно разбъркване и
Георги Василев бе точен за 3:3. Пет минути по-късно голаджията на Чико-Бунара
оформи своя хеттрик в двубоя, наказвайки поредната груба грешка в отбраната на
домакините след центриране от корнер.

Заради кадрови проблеми шефът на Чико-Бунара, Йордан Михайлов бе преквалифициран във в
Финалните минути поднесоха поредната доза драматизъм. В 91-та минута Медиан
Паров бе най-съобразителен при едно разбъркване пред вратата на гостите и прати
топката в мрежата за 4:4. В 94-та ветеранът Явор Въндев бе изпуснат от защитата на
Чепинец. При първият му удар вратарят Брадваров изби кълбото, но при добавката
футболистът на Чико-Бунара не сбърка за финалното 4:5.

Борислав ЙОРДАНОВ
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