Без мач в Симитли

Вторник, 26 Май 2009 18:49

На дъното са Люлин (Сф) и Левски (Дб)

Тима на Велбъжд (Кюстендил) сведе до минимум шансовете за спасение н
Футболните страсти в този XXXV кръг на Югозападната „В” група се пренесоха и извън
терена. Срещата между лидерът в трета дивизия Септември (Симитли) и Витоша
(Бистрица) не се състоя. При пристигането си в района на стадиона гостите от
столицата са били нападнати от домакините, което бе подкрепено и с медицински
свидетелства. Случилото се в Симитли в събота дава много поводи за размисъл на
отговорните фактори в българския футбол. Няма какво толкова да се коментира при
наличието на арести, избити зъби и счупен нос.
Големият въпрос сега е какви санкции ще наложи Дисциплинарната комисия към
Зоналният съвет на БФС – София.

Светлозар Момчилов
За щастие останалите срещи от кръга минаха нормално. Последният в трета дивизия Левски (Дб) не успя да преодолее съпротивата на Велбъжд (Кюстендил) и остава с
нищожни шансове за оцеляване. Долнобанци откриха още в 270-та секунда на двубоя си
с тима от Хисарлъка. Светлозар Момчилов развали настроението на домакините с гол
в 35-та минута за крайното 1-1. Гостите можеха да стигнат и до пълен обрат, ако не бе
гредата на опитния
Бисер Методиев.
Двубоят бе рефериран от пернишкия арбитър
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Мартин Никифоров
.
Хебър (Пазарджик) завърши 2-2 на собствения си стадион „Георги Бенковски” с
гостуващия Миньор (Бобов дол). Домакините на 2 пъти се връщаха в срещата след
попадения на машината за голове Генчо Симеонов през втората част.
Ценни три точки от негостоприемния стадион в Елин Пелин взе тима на Малеш
(Микрево). Кандидата за футбол с марка „Б” спечели с 1-2, а за отбора на Пламен
Мицански
с2
гола се отчете
Георги Жежев
. За домакините, които завършиха срещата с 10 души вкара Бисер Иванов – Легендата.
Люлин (София) се закотви в зоната на изпадащите. Столичани се докопаха само до 1-1
срещу гостите от Банско (Добринище) и към този момент са по-близо до „А” окръжна
група, отколкото до спасението.
Пирин 2001 (Благоевград) разгроми с 5-0 тима на Ботев (Ихтиман). Головия рецитал на
стадиона в Покровник изгледа и агитка от Симитли, предвождана от кмета Апостол
Апостолов - Поли.
Струмска слава (Радомир) се довери на класиката 3-0 срещу гостите от Германея
(Сапарева баня).
На стадион „Димитър Лекин” в Хаджидимово домакините от „Места” взеха 3 точки, без
да играят срещу Сливнишки герой (Сливница). Гостите мистериозно не се появиха за
мача, а формалният повод за неявяването им бе счупен автобус на път за Хаджидимов
о
.
В Костинброд местния „Велбъжд” регистрира поражение с 0-2 срещу младия състав на
Миньор 1919 (Перник).
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