„Бдин” със седем нови футболисти
Написано от ivailo
Неделя, 27 Февруари 2011 00:17

Десет дни остават до първия съдийски сигнал от пролетния дял на първенството на
Северозападната „В” група. Играят се последните нови срещи. На тежък терен „Бдин”
игра с „Торпедо” – Борован. Победата бе за домакините (с 1:0), след едно малко
пристрастно съдийство. Но не резултатът е важен в контролите – нека припомним, че в
последния кръг от есенния дял от първенството като гости видинските футболисти
победиха „Торпедо” с резултат 5:2, което утвърди „Бдин” на първото място в групата. В
сряда, 23 февруари, поради падналия сняг не се игра срещата реванш. За съжаление и
срещите с отборите на лидера на „Б” група „Ботев” – Враца и елитния състав на
Монтана не се състояха. Врачани предпочетоха поне засега да не пътуват до Видин,
след като на свой терен загуби- ха с 2:0 от „Бдин”. След завръщането си от Анталия
футболистите на Монтана предпочетоха контролата с друг отбор. Новите попълнения в
„Бдин” В петък, 18 февруари, в Зоналния съвет на БФС – Велико Търново се проведе
среща с ръководствата на 16-те отбора, които участват в първенството на
Северозапада. Промени в програмата засега няма – както сподели за в. „НИЕ”
секретарят на Зоналния съвет Страцимир Тинчев, първенството започва според
очакванията на 6 март и междинни кръгове няма да има. Предвижда се също така и
отборите от областните първенства да бъдат водени от лицензирани треньори, за
което ще бъде приета специална програма за курсове и семинари. В петък, 25
февруари, ще се проведат и тестове за утвърждаването на съдиите за пролетния дял
на шампионата на Северозапада. Видин ще се представи с осем кандидати, които да
продължат своето съдийство в първенството, като между тях са и двамата арбитри
Сашо Николов, Станислав Груев, които ръководят срещи и от първенството на „Б”
група, както и една от малкото представителки на нежния пол – студентката в Свищов
Елена Илиева, една от най-добрите видински състезателки по футбол. Според
предложението на старши треньора на „Бдин” Альоша Андонов, изпълнителният
директор Малин Христов и административният директор Валери Минков са
картотекирали за пролетния сезон футболисти, доказали своите качества в
контролните срещи. Това са: вратарите Калин Ивчев и Мариян Николов – Кемпеса (
който е и помощник треньор); възпитаниците на видинската школа – защитникът Сашо
Соколов и нападателят Цветомир Тодоров, играли в „Ботев” – Димово и „Миньор” –
Перник; двамата класни футболисти от „Локомотив” – Мездра – Сашо Миков и Петър
Златков; Детелин Ченешков от втородевизионния отбор на „Ботев” – Враца. Вярваме, че
с това селекцията за пролетния сезон вече е приключила и ще наблюдаваме силни игри
на „Бдин” в битката за утвърждаването на първото място и завръщане в
професионалния футбол.
Хари Яръмов вестник НИЕ 24-27 февруари брой 15 2011г.
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