Героят на Балкан (Варвара) изгоря за 1 мач
Понеделник, 25 Април 2016 22:25

Георги Василев доближи Балкан (Варвара) до спасението с решителен гол срещу Рилски спорти
Куп наказания сполетяха отборът на Балкан (Варвара) след домакинството на култовия
стадион „Сейнт Джордж парк“ срещу Рилски спортист (Самоков). Наставникът на тима Крум Кантарев бе наказан по доклад за 1 среща и глобен с 250 лева. Заради хвърлени
предмети клубът от Варвара ще трябва да плати 125 лева.

Крум Кантарев

Кристиян Кочилов
Четирима играчи на Балкан загубиха състезателните си права след сблъсъка с Рилецо.
За 1 среща е наказан героят на тима Георги Василев, който отбеляза победният гол за
варварци в 50-та минута. Попадението донесе скъпоценни 3 точки за Балкан в битката
за оцеляване. Георги Василев получи пети жълт картон в двубоя срещу „скиорите“.
Аналогична е и ситуацията за вратаря на Балкан – Милен Петракиев, който също е аут
за 1 мач. За срок от 2 срещи пък ще липсват Борислав Петров и Атанас Иванов. Първият
натрупа 9 официални предупреждения, а вторият бе изгонен от кюстендилския рефер
Емилиян Антонов.

На фона на всички тези наказания, щабът на Балкан ще има изключително трудната
задача да сглоби боеспособен състав за предстоящото гостуване на Беласица (Петрич)
в сряда.

Червен картон имаше и в мача на стадиона в Радомир, където домакините от Струмска
слава се наложиха с 3:1 срещу Велбъжд (Кюстендил). Играчът на гостите Боян Стойнев
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бе отстранен от игра и ще пропусне 1 среща.

Захари Димитров

Венцислав Бонев
Шестима състезатели от Югозападната „В“ група излязоха в принудителна Великденска
ваканция заради пети жълт картон в шампионата. По 1 мач ще гледат от трибуните
Кристиян Кочилов и Венцислав Бонев от Витоша (Бистрица), Стефан Митев от
Септември (София), Антон Киров от Миньор (Перник), Димитър Гърков от Пирин (Гоце
Делчев) и вратаря Захари Димитров от Вихрен (Сандански).

За 2 срещи са санкционирани Юли Аргиров от Германея (Сапарева баня) и Виктор
Райчев от ЦСКА. Двамата бяха декорирани в жълто за 9-и път от началото на сезона.

Георги БЕЛЕВ
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