„Германея” и „Чепинец” излизат без сантименти в неделя
Петък, 08 Май 2009 12:10

Двата тима се познават отлично

Германея (в жълто-сини екипи) и „Чепинец” ще играят едва вторият си оф
Германея (Сапарева баня) и Чепинец (Велинград) ще опитат да се изненадат в неделя в
сблъсъка помежду си на стадиона в Сапарева баня. Двата тима изиграха 2 спаринга
през зимната пауза и общо взето нямат тайни помежду си.
В началото на годината на стадион „9-ти септември” в Ракитово, велинградчани
отстъпиха с 0-2 срещу възпитаниците на Борис Кръстев. В ответния двубой на
сапаревобанска земя двата тима не излъчиха победител, завършвайки 2-2.
За разлика от есента, през пролетта отборът на „Германея” не се представя
убедително. В последните си десет мача тима е спечелил само 1 победа и е регистрирал
2 равенства. Новакът в трета дивизия е допуснал цели 23 попадения от началото на
полусезона, а в нападение тимът е реализирал едва 9 гола.
За прекратения мач между „Германея” и Банско (Добринище) преди няколко кръга и
инцидентите клубът от Сапарева баня бе лишен да не играе на собствения си стадион
за 3 срещи и се наложи да домакинства на терена в Бобошево.
В отбора на „Чепинец” няма наказани състезатели. На облекчен режим заради травми
от мача срещу Добринище през седмицата тренираха Боян Макавеев и Стоян
Боновски.
Срещата в неделя е поверена на съдийска тройка от столицата. Главен съдия ще бъде
Михаил Цонев
.
В последните 10 години „Чепинец” и „Германея” са играли само веднъж в официален
мач за първенството на „В” Югозападна футболна група. В срещата през есента
„Чепинец” загуби с 0-1. Попадението за „Германея” отбеляза Филип Илков в 72-та
минута. Двубоят се проведе на стадион „Христо Ботев” в Момина клисура, известен и
като клисурският „Хайбъри” поради наказание на „Чепинец”.

1/2

„Германея” и „Чепинец” излизат без сантименти в неделя
Петък, 08 Май 2009 12:10

На 3 юни 2003 година двата отбора играха и квалификация за влизане в трета дивизия.
На стадион „Левски” в Долна баня, „Чепинец” разгроми със 7-2 състава на „Германея”.
Головия рецитал за велинградчани тогава изнесоха Христо Христов – Индианеца
(хеттрик), Иван Чушков, Веди Кадьов, Бисер Влайков и Димитър Чонков, а за загубилите
вкараха Никлин и Йоцов. От онази среща единственият действащ голмайстор е Димитър
Чонков.
Сезон 2008/09 година
19.10.2008 – Чепинец - Германея 0-1
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