“Чепинец” се провали срещу пряк конкурент за оцеляване
Понеделник, 30 Март 2009 15:38

ЧЕПИНЕЦ – ЛЮЛИН (Сф) 2:3
„Чепинец” се закотви в зоната на изпадащите след домакинска загуба с 2:3 срещу един
от преките си конкуренти за оцеляване в трета дивизия „Люлин” - София.
Велинградчани изиграха най-слабия си мач пред собствена публика от началото на
пролетния полусезон и влошиха изключително много и без това критичното си
положение в Югозападната „В” група. Футболистите на Димитър Муртин изиграха
безидейно и аристократично цяло първо полувреме за разлика от столичани, който само
с една атака до почивката взеха комфортен аванс след попадението на капитана им
Николай Николов в 25-та минута.
През втората част „чепинци” вдигнаха оборотите и създадоха няколко реални
възможности за гол пред вратата на съперника. В 49-та след опасен изстрел на
Раданов от фаул се отклони в стената и като по чудо не влезе в мрежата, излизайки в
корнер. В 60-та минута след удар на Чонков, коженото кълбо отново донесе само
корнер, минавайки на сантиметри от вратата. Въпреки териториалното надмощие и
положенията пред вратата на столичани, гостите отново оползотвориха една своя
скоростна контраатака. В 62-та минута Александър Бахчеванов направи задачата на
домакините почти невъзможна – 0:2.
В 77-та минута Стоян Боновски намали на 1:2, вкарвайки от дузпа за спъване в
наказателното пола на ганаеца Авуку Нани Яв, който направи официален дебют с екипа
на „Чепинец”. Само две минути по-късно разсеяните действия в отбрана на домакините
доведоха до нов гол в мрежата на Игнатов. Точен за „Люлин” бе Станислав Хайдарлиев
– 1:3.
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В последните 10 минути на двубоя велинградчани се хвърлиха в щурм на отчаянието и
донякъде бяха възнаградени. В 83-та минута Славик Раданов с „капещ лист” извън
границата на наказателното поле изненада вратаря на гостите Томов за крайното 2:3.
Головата драма на стадион „Септември” в Ракитово можеше да достигне нова връхна
точка в 91-та минута. Тогава Димитър Чонков проби в наказателното поле и стреля, но
топката се отклони от напречната греда, а последвалият удар на Раданов профуча на
сантиметри над гредата. Това бе на практика всичко в този мач.
Въпреки, че второто полувреме бе доста накъсано, главният рефер Златко Хаджийски
от Кюстендил даде едва 3 минути. С мощни освирквания близо 300 фенове изпратиха
неадекватния на моменти рефер и колегите му към съблекалните. След мача от щаба на
домакините обявиха рефера за грешник заради няколко негови ключови отсъждания в
хода на срещата. Най-фрапиращото бе в 38-та минута, когато арбитърът подмина игра с
ръка в наказателното поле на „Люлин”.
Двубоят „Чепинец” – „Люлин” бе проследен вчера на живо по VELSPORT24.com и се
проведе на тежък за игра терен.
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