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Венцислав Арсов
Веднага след края на срещата от ХХV-тия кръг на Югозападната „В” група между
„Чепинец” и „Люлин” (2:3), потърсихме за коментар старши треньора на столичани
Венцислав Арсов (на снимката). Легендата на „Локомотив”- София от 70-те и началото
на 80-те бе любезен и отдели внимание на читателите на сайта VELSPORT24.com .

Трите точки, който «Люлин» - София взе в мача срещу «Чепинец» се оказаха
оригинален подарък за Венцислав Арсов, който в деня на мача навърши 56 години. В
тази връзка нашият екип му желае много здраве и успехи във всяко начинание, както по
футболните стадиони, така и извън тях.
Г-н Арсов, честита победа! Вашият отбор взе много важни три точки срещу
“Чепинец”. Коментарът Ви?
- Тази победа бе жизнено необходима за нас след неприятната ни серия от 4 загуби.
Беше важно да вземем точка или три, за наша радост – три. Мачът за нас бе тежък.
Противника ни бе на добро ниво. От това, което видях, особено през второто полувреме
не е учудващо, че «Чепинец» взе три победи през този полусезон и тръгна много силно.
Благодарение на късмет и на майсторството на играчите ни до известна степен успяхме
да спечелим, което много ни радва. Надявам се да продължим така и да се представяме
по-добре и в следващите ни срещи.
Вашият колега от “Чепинец”, Димитър Муртин призна след края на срещата, че сте
играли много правилно от тактическа гледна точка...
- Благодаря за оценката на колегата! Просто бяхме принудени от противника, тъй като
той имаше нужда от отбелязването на гол след почивката. Нормално беше да се
позатворим и да играем на контраатаки и успяхме. Мисля, че и състоянието на терена
затрудни до известна степен двата отбора по отношение качеството на играта, но общо
взето стана един динамичен мач. Мисля, че всичко беше в рамките на нормалното.
Къде виждате мястото на «Люлин» в крайното класиране?
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- Нашата единствена задача е да успеем да се спасим, тъй като в момента, както се
казва се намираме във финансов колапс. По отношение на база и на всички необходими
неща за подготовката на един футболен отбор те при нас липсват. Много е трудно.
Тренираме в училище и не успяваме да мотивираме играчите. Няма заплати, няма
премии, но така или иначе момчетата са с висок дух и успяват да превъзмогнат тези
неща.
Ще Ви спомена един доста любопитен резултат с пряко значение за битката на
дъното. В Костинброд местния «Велбъжд» побеждава «Хебър» с резултат 3:1.
Очаквахте ли такава развръзка?
- Определено не съм го очаквал. Аз не познавам отбора на Костинброд. По-добре
познавам отбора на «Хебър». Имат опитни играчи със стаж в «А» и «Б» група. Учудващо
е за мен, тъй като пазарджишкият отбор се бореше за по-високо място в класирането.
Костинброд е отбор от нашата черга, чиято задача е оцеляването. За мен е
изненадващо, тъй като следващият ни мач тази сряда (1 април) е именно срещу
Костинброд. Надявам се да успеем да ги бием.
Къде виждате мястото на “Чепинец” в крайното класиране. Има ли шанс отборът да
оцелее в трета дивизия?
- Мисля, че отбора има своите шансове, защото има много добри футболисти, а и като
отбор играха добре. Просто ние успяхме с голяма доза шанс да вземем този мач. Желая
успех на „Чепинец”!
Интервюто взе: Филип Устабашиев
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