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Юри Васев

„Чепинец” няма нищо общо с отбора от есента”, отсече специалистът
От началото на месец април отбора на Миньор (Бобов дол) има нов старши треньор. За
наставник на тима от миньорския град бе назначен опитния спец Юри Васев (на
снимката). Той зае мястото на напусналия клуба Румен Стоянов.
След неделния мач между „Миньор” – Бобов дол и „Чепинец” (1-0), Юри Васев даде
специално интервю за читателите на спортният сайт на Велинград.
Г-н Васев, честита победа! Как ще коментирате видяното в мача Миньор (Бд) –
Чепинец (Вел)
?
- Получи се много здрав мач. Съставът на „Чепинец” ни затрудни максимално. Според
мен това е един от най-добрите отбори, който е идвал тук в Бобов дол през настоящия
сезон. Този „Чепинец” няма нищо общо с това, което бяха есента. Добре са
селекционирани и подготвени. В първите минути на мача имаха 2-3 положения, от които
не успяха да се възползват. После ние заиграхме така, както трябва. След отбелязания
гол създадохме доста ситуации за нов гол, но явно напрежението още сковава нашите
играчи. Те все още не могат да се отпуснат, след като тук на стадион „Николай Кръстев
– Шулц” направихме една загуба и едно равенство. Тази психическа обремененост явно
им влияе, но да се надяваме, че с течение на мачовете тези неща ще се изчистват и ще
играем по-добре.
Поехте отбора на „Миньор” в движение... Ще успее ли каузата „Б” група?
- Ще ни бъде много трудно, защото видяхте, че на някой от младите момчета не им
издържат психиката, нервите... Без тримата лидери от есента – Иво Паргов, Янек и
Анжело Кючукови, е трудно. Липсва ни лидер, който да придаде малко класа и
спокойствие на този отбор. Повечето от тези млади момчета играят мъжки футбол за
първа година и тази мечта ще бъде трудно осъществима, но играем мач за мач и
каквото дойде.
Публиката днес на няколко пъти скандираше Вашето име...
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- Знаете как е... Едни могат да ти скандират името, а другите да те оплюят. Така че това
си е тяхно право. Всеки си има симпатии и антипатии.
По отношение на финансовото състояние всичко наред ли е в Миньор (Бд) към
днешна дата?
- Абсолютно всичко е нормално. Хората от ръководството се грижат и помагат кой с
каквото може. Отбора е финансово обезпечен. В това отношение нямаме никакви
проблеми. Проблемите ни са свързани с обстоятелството, че момчетата, които са вътре
в игра и резервите, които влизат не се влагат на 100%. Това много ме дразни и още не
мога да го променя в тези около 2 седмици, откакто съм начело на отбора. За такъв
кратък период с няколко тренировки няма как да направим чудеса. Това е един дълъг
процес и ни трябва малко време...
Имате богати впечатления за футбола, който се играе в Югозападната „В” група.
Според Вас кои ще са изпадащите отбори?
- Мисля че единият отбор, който вече се очерта е Левски (Долна баня). Има още 2-3
отбора, които са на кантар – „Люлин”, „Пирин 2001”...
А мястото на „Чепинец” в класирането...
- Този отбор на „Чепинец” няма нищо общо с онзи тим от есента. Аз имам впечатления
оттогава. През есента бяха изпуснали подготовка, а сега са един добре подготвен
отбор. Личи си, че колегата е работил добре с тях. Аз съм сигурен, че „Чепинец” ще
взима доста точки навън, а вкъщи мисля че почти всички тимове ще губят срещу този
отбор.

Интервюто взе: Филип Устабашиев
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