Съдийска тесла срещу „Чепинец” в Сапарева баня
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Слаб, по-слаб, съдията Михаил Цонев

Реферът Михаил Цонев (в средата), заедно с колегите му Стоян Христов
„Чепинец” изригна срещу неадекватния столичен рефер Михаил Цонев след гостуването
си в Сапарева баня. „Чернодрешкото” тотално ощети в няколко ключови ситуации
велинградчани.
„Няма да позволим такива като Цонев да съсипват и петнят името на „Чепинец”. Ако има
поне капчица мъжко достойнство съдията поне да си признае явните грешки в наша
вреда. Ние не сме благотворително дружество за начинаещи съдии”, коментираха
трагичните изяви на арбитъра в мача от ръководството на „Чепинец”.
„За последните 3 мача имаме един единствен жълт картон. Едва ли има друг отбор с
такъв показател в момента. Надявахме се рефера да създаде нормални условия за
двата отбора, но той или не може или не иска. И в двата случая ние сме потърпевшите”,
изляха гнева си от спортно-техническия щаб на „Чепинец”.
Бесен от съдийския произвол срещу „Чепинец” бе и президента на велинградчани
Христо Илинов.
„Бил съм делегат повече от 20 години, но толкова груби грешки срещу нас от страна на
съдията скоро не бях виждал”, обоснова се клубният бос.

Михаил Цонев
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Както още в петък VELSPORT24.com писа Михаил Цонев случайно или не и през
есента отново ръководи срещата между двата отбора и представянето му също бе
доста незадоволително.
Делегат на срещата бе бившия юношески национален селекционер Радой Минковски,
който преди около месец напусна треньорския пост в третодивизионния „Хасково”.
Според запознати и той не е останал впечатлен от представянето на главния съдия.
Тези дни ще стане известно дали Михаил Цонев ще отнесе наказание за безобразното
си представяне в Сапарева баня. От ръководството на „Чепинец” се надяват този
рефер повече никога да не свири на отбора.
Най-фрапиращата ситуация в мача стана в 35-та минута. Тогава главния съдия Михаил
Цонев си затвори очите и не намери сили да даде явно нарушение срещу откъсващия се
Васил Содев. Спестения нарисуван червен картон в тази ситуация ще тежи на съвестта
на съдията, но това едва ли е утеха за велинградчани.
Абсурдното в случая е, че Цонев не даде нито фаул за „Чепинец”, нито пък изтълкува
положението като симулация на велинградския футболист. Явно младия рефер има
доста неизвинени отсъствия от този урок.
Малко преди това положение арбитъра спести директен червен картон за удар без
топка при спряна игра на Сакаджийски, като му вдигна само жълт картон.
На фона на фалшивата свирка на Цонев, колегите му Стоян Христов и Йордан
Александров се представиха на обичайното си високо ниво.
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