Ботев загуби от ЦСКА-София в първи полуфинал за Купата при набор 2004 (галерия)
Сряда, 21 Март 2018

Ботев допусна загуба с 1:3 от ЦСКА-София в първи полуфинал за Купата на БФС при
набор 2004. Двубоят се игра на изкуствения терен на базата в "Коматево" пред около
150 зрители.

Двата тима направиха интересен за наблюдаване мач, в който "канарчетата" допуснаха
много леки попадения. Реваншът е след седмица, на 28.03, на базата в Панчарево.

В 7-ата минута играч в "червено" стреля от границата на наказателното поле, но над
вратата на Ботев. В 9-ата минута Иван Аврамов центрира отляво и вратарят на гостите
изби, след което кълбото попадна в Теодор Андреев, а халфът с удар от 25 метра
прати топката под напречния стълб, но стражът на гостите се намеси отлично и
боксира над гредата.

В 12-ата минута футболист на ЦСКА-София отправи диагонален удар от близка
дистанция, който бе отразен от Кристиан Кръстев. В 14-ата минута Никола Илиев
намери Иван Аврамов, нападателят навлезе в наказателното поле на "червените" и
отправи удар, но стражът на гостите се справи с шута и спаси.

В 16-ата минута "червените" организираха бърза контра, при която последва удар от 20
метра, уловен от стража на "жълто-черните". Така се стигна до 25-ата минута, в която
гостите от ЦСКА-София откриха резултата след груба грешка в отбраната на Ботев.
Иван Иванов получи топката пред собственото си наказателно поле, но се подхлъзна на
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топката, играч в "червено" овладя и пусна към свой съотборник, който от близка
дистанция не пропусна - 0:1.

В 31-ата минута футболист на ЦСКА-София проби по десния фланг и извади към
нападател в "червено", а той от 5 метра стреля покрай вратата. В добавеното време на
първата част гостите стигнаха до втори гол, дошъл след центриране отляво и удар с
крак от 15 метра.

Втората част стартира по начина, по който завърши първата - с попадение за гостите. В
41-ата минута "канарчетата" сбъркаха при изнасяне на топката, гостите организираха
бърза атака и кълбото бе центрирано в наказателното поле, където нападател с глава
направи аванса на ЦСКА-София класически.

Това попадение не сломи момчетата на Андрей Андреев, които продължиха да се борят
и да търсят намаляне на резултата. В 45-ата минута Иван Аврамов залъга трима
защитници в "червено" и стреля от средна дистанция, а топката профуча над гредата.

В 47-ата минута Иван Аврамов бе съборен в наказателното поле на ЦСКА-София, а
съдията Димо Димов посочи бялата точка. Зад топката застана фаулираният Аврамов,
който хладнокръвно реализира за 1:3.

Интригата в срещата можеше да се завърне с пълна сила в 51-ата минута, когато
Никола Гелин бе фаулиран в наказателното поле, а Димо Димов не се престраши и за
втори път отсъди 11-метров наказателен удар за Ботев. Този път дузпата бе изпълнена
от Даниел Гичев, но ударът на халфа бе отразен от вратаря.

В минутите до края пловдивчани опитаха натиск, но той не доведе до нищо пред вратата
на ЦСКА-София. От своя страна гостите не предприемаха никакви рискове и
задържаха аванса си до последния съдийски сигнал.

ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ МАЧА ВИЖТЕ ТУК.
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