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Димитър Димитров - Каубоя очаква сериозен зрителски интерес към двубоя между Чепинец и Ц
Административният директор на ПФК ЦСКА Димитър Димитров – Каубоя посети в
средата на седмицата Велинград. Визитата му бе свързана с инспекцията на стадион
„Чепинец“ за предстоящото гостуване на „армейците“ на 6 март 2016 г. Бившият
международен рефер даде специално интервю за читателите на velsport24.com.

Г-н Димитров, какви са първоначалните Ви впечатления от състоянието, в което се
намира градския стадион във Велинград?

- Това е едно съоръжение, което аз добре познавам. Участвал съм на много спортни
събития тук. Няма нищо изненадващо за мен. Виждам че в момента, въпреки немотията
на общината, продължава да изглежда добре. С някой забележки по терена, мисля че
може да се проведе едно добро спортно мероприятие, като това между отборите на
Чепинец (Велинград) и ЦСКА.

Очаквате ли сериозен интерес към срещата, която ще се играе на 6 март?

- Трябва да бъда откровен, че очаквам доста сериозен интерес към двубоя между
Чепинец и ЦСКА. Всички футболни хора знаят, че Велинград е един град с големи
традиции в областта на футбола и има своите значими успехи. Хората тук винаги са
били отворени към спорта. Вярвам че един такъв мач ще предизвика сериозен интерес
за местните жители, както и за всички привърженици на ЦСКА. Усеща се един глад за
футбол. Очаквам сериозно присъствие и пълен стадион за мача. Посещения от няколко
хиляди зрители за състезание от „В“ аматьорска група е един огромен рекорд.

Какви са спомените Ви от този стадион като съдия в миналото? Свирили сте доста
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мачове във Велинград...

- Идвайки насам, се опитах да се върна към спомените и да направя ретроспекция на
събитията тук. Имам само хубави спомени от този град и този стадион. Не ми се е
налагало да влизам в конфликт с местни ръководители и състезатели. Последно си
спомням, че свирих едно дерби, което беше много интересно и много напечено. Вие ме
подсетихте, че става дума за един мач между Чепинец и Хебър (Пазарджик) през
септември 2003 г. в Югозападната „В“ група (2:0). Тогава се получи двубой с много
футболни достойнства.

Филип УСТАБАШИЕВ
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