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Агитката на Миньор (Перник) в Ихтиман "заработи" парична санкция за "жълто-черните"
Имуществени санкции на 4 клуба от Югозападната „В“ група, наложи на своето последно
заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС – София.

Най-много глоби донесе сблъсъкът между Ботев (Ихтиман) и Миньор (Перник). Гостите
се наложиха с 1:2 в двубоя, приключил със санкции на обща стойност 875 лева. Тимът
на Миньор (Перник) ще се раздели със сумата от 500 лева. Причината са хвърлени
предмети и нерегламентирано използване на пиротехнически изделия – хвърлени
бомбички на пистата на стадиона от феновете на „жълто-черните“. Отборът на Ботев
(Ихтиман) пък е глобен с 375 лева за хвърлени предмети и възпламенени бомбички в
домакинския сектор.

Отборът на ЦСКА също бе „таксуван“ от БФС с 500 лева. Причина са хвърлени
предмети и бомбички от феновете на пистата на стадиона в Сандански, при победата с
1:5 срещу домакините от Вихрен. Сумарното наказание на „армейците“ е аналогично
като параметри на наложената санкция на Миньор (Перник).

Имуществена санкция в размер от 375 лева отнесе и Рилски спортист (Самоков). В
докладите на длъжностните лица са посочени хвърлени предмети и нерегламентирана
употреба на пиротехнически средства от страна на феновете на „скиорите“.
Администраторът на Рилски спортист Калоян Кирилов ще отсъства за 1 среща от
резервната скамейка на тима и е глобен с 62,50 лв.

В мачовете от десети кръг на трета дивизия бе изгонен само един състезател – Жорж
Георгиев от Германея (Сапарева баня). Червеният му картон е оценен на 1 среща.
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Трима футболисти от третия ешелон пък ще липсват от терените заради натрупани 5
жълти картона. За срок от 1 мач са наказани Атанас Трендафилов от Балкан (Варвара),
Антонио Ласков от Вихрен (Сандански) и Димитър Ялъмов от Ботев (Ихтиман).

Георги БЕЛЕВ
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