Беласица разплака Чепинец с 1-4
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Футболистите на Беласица (в бяло) си тръгнаха с 3 точки от Велинград

Съставът на Беласица (Петрич) взе максимумът от визитата си във Велинград.
„Комитите” на Иван Златински разбиха домакините от „Чепинец” с 1-4.
Герой за „Бела” стана 33-годишният им капитан Васил Чергов. Бившият играч на Пирин
(Гоце Делчев) се отчете с хеттрик на велинградска земя.

До почивката двата тима не успяха да си отбележат гол. В 12-та минута Бенчо Беков
изчисти топката на метър пред голлинията на велинградчани. В 38-та минута юношата
на „Чепинец”
Николай Попов
изтърва да вкара на 2 пъти за домакините.

Васил Чергов

Развръзката в срещата настъпи в първите 15 минути на второто полувреме. Само за
четвърт час игра гостите нанизаха 3 попадения. Ветеранът Васил Чергов си остана
пълна загадка за отбраната на домакините. Игралия в Косово футболист се разписа за
0-1 в 52-та минута. Преди това петричкият Зидан тресна и две греди в началните минути
на втората част. В 57-та минута съотборникът му Здравко Стойков увеличи на 0-2.

В 60-та вратарят на „Беласица” Борислав Тилев прояви героични усилия, за да спаси
коварен шут на
Десислав Сатев. След
реакцията му топката се отклони от напречната греда и излезе в корнер. В 62-та минута
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Васил Чергов направи преднината на „комитите” класическа. Две минути по-късно
реализатор №1 в трета дивизия Христо Спасов
наказа гостите и намали на 1-3.

В 81-та минута Васил Чергов се озова сам срещу вратаря Георги Назлиев и оформи
крайното 1-4.
Домакините претендираха за неотсъдена засада при четвъртото попадение за
„Беласица”.

В 87-та минута Любомир Бачев от „Чепинец” получи втори жълт картон в мача и
напусна терена принудително.

Главният арбитър Михаил Цонев от София използва 6 жълти и 1 червен картон в
мача.

В почивката на срещата юношите на „Чепинец” получиха шампионската купа за
областен първенец
. Възпитаниците на
треньора
Митко
Ваклинов
бяха наградени за първото място и от кмета на Община Велинград
Иван Лебанов
.

Градоначалникът връчи 12 плакета за принос в развитието на най-популярната игра
във
Велинград
на футболни ветерани.

Георги БЕЛЕВ

2/2

