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Двата тима си поделиха по 1 точка след 1-1 в Ракитово

Чепинец (в синьо-червено) и Банско (Добринище) представиха добра прод
Куп домакински пропуски лишиха „Чепинец” от заслужен домакински успех срещу
гостуващия тим на Банско (Добринище) вчера. Срещата завърши 1-1, но на фона на
превъзходството през по-голямата част от мача и на пропуските, по-доволни от
резултата могат да бъдат гостите.
Отборът от Добринище първи създаде опасност пред една от двете врати.
В 13-та минута Юлиян Колушев се отскубна от велинградската отбрана, но изстрелът му
мина на сантиметри от левия стълб на вратаря Румен Игнатов.
Точно след 5 минути велинградчани отговориха на предизвикателството. Стоян
Боновски съобразително открадна коженото кълбо в наказателното поле на „Банско”,
но заложи на силата и мощният му шут профуча над напречната греда.
По-настоятелните действия на „Чепинец” донесоха още куп неприятности за вратаря на
гостите Лъчезар Сотиров до почивката.
В 29-та минута Макавеев проби отдясно, центрира към Славик Раданов, който от трудна
позиция със задна ножица засече топката, но отново гостите извадиха невероятен
късмет.
Шансът бе на страната на състава от Добринище и в 37-та минута. Тогава Танчо
Калпаков стреля с глава отблизо, кълбото се отклони от тялото на защитник и при
последвалия удар на родения в Панагюрище халф, Сотиров предотврати сигурен гол.
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В 41-та минута Содев от домакините улучи напречната греда.
Втората част започна по-добре за гостите от Добринище.
В 48-та минута Александър Дюлгеров се извиси при едно центриране в наказателното
поле на „Чепинец” и с глава прати топката в мрежата за 0-1.
Велинградчани се върнаха светкавично в мача. Минута по-късно влезлият на
полувремето Димитър Чонков с кинжален изстрел матира Сотиров за 1-1. Преди да
влезе в мрежата топката се отклони от левия стълб на вратата на гостите.
В 60-та минута Юлиян Колушев изпусна от чиста позиция да изведе „Банско” отново
напред в резултата.
В 86-та Чонков бе близо до втори гол, но топката се отклони от играч на гостите и
излезе в корнер.
Последната надежда на „чепинци” за трите точки угасна в 93-та минута, когато Славик
Раданов прати отдалеч ракета „земя-въздух”, но Сотиров реагира добре и майсторски
спаси едната точка за своя отбор.
Главния рефер Адриан Петров от София допусна известни слабости в мача, но те не
бяха тенденциозни, а по-скоро бяха породени от липсата му на достатъчен опит.
Младият арбитър на няколко пъти закъсня с отсъжданията си, което създаде известно
напрежение на терена.
Двубоят на стадион „9-ти септември” бе изгледан от кмета на Велинград Иван Лебанов и
ракитовския му колега Ангел Говедарски.
След края на срещата, треньорското ръководство на ФК „Чепинец” изрази
недоволството си от негативното отношение на част от публиката спрямо юношата
Кирил Аршинков. Точно Аршинков е един от най-постоянните играчи в отбора и е рожба
на детско-юношеската школа на велинградския клуб.
Чрез VELSPORT24.com от треньорския щаб отправят призив към всички фенове да
бъдат 12-тия играч на отбора и да го подкрепят подобаващо във всеки мач. Още повече,
че през пролетта „Чепинец” не веднъж доказа, че може да играе силно и не се плаши от
нито един съперник.
Едната точка за велинградчани все още не може да гарантира пълно спокойствие, но с
играта си възпитаниците на Димитър Муртин би трябвало още в следващите си срещи
да наваксат пропуснатото. Тимът от Добринище пък продължава вече 9 мача без
загуба в трета дивизия. Попадението, което вкара Димитър Чонков във вратата, пазена
от Лъчезар Сотиров е едва второто за последните 810 минути по терените на
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Югозападната „В” група за тима, воден от Георги Забунов.
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