Домакински провал на „Чепинец”
Понеделник, 30 Ноември 2009 20:55

Играчите на Чепинец (в червено) и на Витоша (в зелено-бяло) си поделиха по 1 точка в последни

Силната домакинска серия на „Чепинец” във Велинград приключи. След 4 поредни
победи, възпитаниците на Димитър Муртин завършиха с „хикс“ есенния полусезон в
Югозападната „В” АФГ. Постното представление на велинградчани им костваше
равенство 1-1 срещу гостите от Витоша (Бистрица).

Още в 72-та секунда голаджията на „Чепинец” Христо Спасов пропусна да изведе
„червените“ напред в резултата.

Скуката на игралното поле продължи до 20-та минута. Шут на Димитър Чонков бе
избит в корнер от вратаря
Николай Стойнов
.

Седем минути по-късно се откри отлична възможност за Витоша (Бистрица). Захари
Георгиев
от чиста позиция не успя да намери вратата на домакините.

Велинградчани спечелиха дузпа в 36-та минута, когато бранител на гостите игра с ръка
в наказателното поле. Стоян Боновски не сбърка от бялата точка и откри за 1-0.

В края на полувремето състава от курортния град пусна евтин гол. Ивайло Колев
получи в наказателното поле на „Чепинец” и с изстрел през разредената защита на
домакините направи 1-1. В тима на домакините се почувства и отсъствието на
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наказания бранител
Георги Николов
.

Творческият тайм – аут на терена през втората част продължи до 64-та минута. Тогава
Христо Спасов навлезе в наказателното поле и бе избутан с тяло от бранител на
гостите. Претенциите на „Чепинец“ за наказателен удар останаха неуважени от рефера
Бабанов, който остана безмълвен.

При следващата атака отново голаджията на домакините затрудни максимално вратаря
Стойнов.
В 66-та минута единствената смяна в тима на „Чепинец“ Авуку Годфред Нана Яв
стреля от границата на наказателното поле. Ударът на ганаеца, обаче „облиза“
напречната греда на Стойнов и за нещастие на домакините излезе в аут.

В заключителните 20 минути на двубоя и гостите на няколко пъти с удари от прилична
дистанция опитаха да изненадат вратаря Камен Коцев, но той бе на мястото си.

30-годишният арбитър Иван Бабанов от Сандански извади 5 жълти картона в
срещата. От състава на домакините официално предупреден бе Христо Спасов.
Авторът на 13 точни попадения в Югозападната „В” група за първи път в своята
кариера изведе велинградчани с капитанската лента.

В крайна сметка „Чепинец“ ще зимува на 14-то място в Югозападната „В” АФГ.
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