Ботев се справи със Славия за трета поредна победа в U17 (галерия)
Събота, 15 Септември 2018

Ботев постигна категорична победа с 3:1 над Славия в среща от 3-ия кръг на Елитната
юношеска група до 17 години. Двубоят се игра на естествен терен №1 на "Футболен
комплекс Ботев 1912".

Момчетата на Петър Пенчев надиграха своя съперник, но след съдийска грешка
можеше да бъдат лишени от трите точки. С днешната победа "канарчетата"
продължиха отличното си представяне и продължават да имат 100% актив от началото
на сезона.

Още в третата минута "жълто-черните" сбъркаха много грубо в отбрана, нападател в
"бяло" отне и останал сам срещу Милко Баданов стреля, но стражът на "жълто-черните"
се намеси и предотврати сигурен гол. В 7-ата минута Георги Господинов отправи
топовен шут от средна дистанция, минал на метър от страничната греда.

В 20-ата минута Иво Казаков пусна към Георги Трифонов, а нападателят докосна леко
топката и тя премина на сантиметри от десния стълб на вратата на Славия. В 28-ата
минута Казаков стреля от свободен удар, топката рикошира в стената и Георги
Трифонов направи добавка с коляно, а топката отново премина в невероятна близост до
гредата.

Малшансът спря да преследва "канарчетата" в 31-ата минута, когато резултатът бе
открит. Петър Итов проби великолепно по левия фланг и центрира успоредно на
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голлинията, а Иво Казаков на метър от вратата нямаше как да пропусне за 1:0.

След почивката доминацията на пловдивчани бе още по-осезаема. В 51-ата минута
направилият пореден силен мач от началото на сезона Мерт Салимехмед се пребори за
топката в центъра на терена, напредна и шутира от 25 метра, а стражът на гостите
Никола Виденов изби в корнер.

3 минути по-късно Георги Трифонов пусна отличен пас към Атанас Стоименов, който
остана очи в очи с вратаря на "белите", но стреля право в тялото му. Малко по-късно
Трифонов отправи мощен удар от малък ъгъл, който прати топката на метър над
напречната греда.

В следващите минути "канарчетата" отстъпиха инициативата на гостите и те се
възползваха по най-добрия начин от това, макар и след съдийска грешка. В 71-ата
минута главният съдия не отсъди нарушение в центъра на терена за очевидна игра с
ръка на играч на Славия, а само секунди по-късно даде фаул за "белите" за нарушение
на Венцислав Богданов. При последвалото центриране играч на Славия засече с глава и
изравни резултата - 1:1.

Това попадение не смути момчетата на Петър Пенчев и само 7 минути по-късно те
отново водеха в резултата. Ивайло Кръстев подаде към Иво Казаков, който от
границата на наказателното поле с мощен удар в близкия ъгъл реализира второто си
попадение в срещата - 2:1.

В 88-ата минута Георги Трифонов се пребори за кълбото в наказателното поле на
Славия и стреля в далечния ъгъл, а топката мина покрай гредата. Само секунди
по-късно Мартин Иванов се отчете с красив гол, след като открадна топката от
защитник на "белите" и с хубав удар под напречната греда фиксира крайния резултат.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА ВИЖТЕ ТУК.
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