Пожар от наказания в Югозападната „В” група
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Георги Славков - Рууни
12 състезатели, 1 треньор и 1 клуб получиха санкции след мачовете от XVIII кръг на
Югозападната „В” група.

За срок от 4 срещи са спрени правата на Георги Калайджиев от Места (Хаджидимово) и
Методи Илиев от Септември (Симитли). Двамата не си длъжни и си размениха удари в
края на мача, спечелен от гостите с 0:2. За пети жълт картон са лишени Радослав
Моллов от Места и Тихомир Костурков от Септември (Симитли). Помощник треньорът на
гостите Пламен Скендерски ще отсъства за 5 мача от резервната скамейка. Клубът от
Симитли бе глобен и с 50 лева за специалиста, чието поведение е „идентифицирано“
като саморазправа с длъжностно лице.

Николай Байраков
Трима футболисти изгоряха на двубоя между Вихрен (Сандански) и Германея (Сапарева
баня). За 4 мача е санкциониран Георги Славков – Рууни. Наказанието му е формирано
след червен картон и обида на длъжностно лице. Съотборникът му Петър Кепов и
Вангел Стоянов от домакините ще пропуснат по 1 среща.

Виктор Райчев
Червеният картон на Виктор Малковски от Сливнишки герой е оценен на 1 мач. Отборът
от Сливница направи домакински хикс – 1:1 срещу Чепинец в неделя. От състава на
велинградчани за допуснат 9-ти жълт картон за срок от 2 срещи ще почива Николай
Байраков.
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Без Благовест Таушанов и Александър Митушев пък ще гостува в неделя от 15 ч. на
Спортист (Своге) съставът на Беласица (Петрич). Двамата футболисти на „комитите”
натрупаха по 5 официални предупреждения в първенството.

Заради достигнат лимит от жълти картони, Виктор Райчев от Миньор (Перник) отпада
от сметките за визитата на „чуковете” на Оборище (Панагюрище) в предстоящия кръг.
Перничани бяха глобени и с 50 лева заради хвърлени предмети без последствия при
победата си с 5:0 срещу съседите от Струмска слава (Радомир).

Георги БЕЛЕВ
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