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Съставът на Миньор (Бд) единствен от гостуващите отбори взе 3 точки

Само 1 победа успяха да постигнат гостите в поредния XIV кръг на Югозападната „В”
АФГ. В останалите 8 срещи домакините записаха победи.

В събота на стадиона в Разлог местния Пирин (Рз) надхитри с 3-2 Велбъжд
(Кюстендил). Домакините поведоха с гол от дузпа на Тодор Пандев в 5-та минута. Рад
остин Джогански
вкара изравнителен гол в 36-та за 1-1. Пет минути след почивката
Христо Димитров
направи 2-1, а 20 минути по-късно
Светлозар Момчилов
изравни. Крайното 3-2 оформи
Георги Фикийн
четвърт час преди последния съдийски сигнал.

С 2 попадения на Методи Стоименов (34, 37-ма минути) Беласица (Петрич) надви с 2-0
Ботев (Ихтиман).

Йордан Грънчаров вкара скъпоценен гол в 38-та минута, с който неговия тим Перун
(Кресна) тресна с 1-0 Струмска слава (Радомир).

Съставът на Миньор (Бобов дол) единствен „счупи“ домакинската хегемония,
измъквайки успех с 0-1 при визитата си на Витоша (Бистрица). Точен за тима на Юри
Васев
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се оказа
Петър Пенев
в 74-та минута.

7 гола паднаха на стадиона в Сливница, където домакините от „Сливнишки герой“
разбиха с 5-2 последния в групата - Бенковски (Костинброд). За победителите мрежата
на противника поразиха на 2 пъти Марк Григоров (13, 66-та), Владислав Йорданов
(52-та),
Юлиян Янакиев
(66-та) и
Ивайло Цветков
(87-та). За гостите двете попадения бяха дело на
Борислав Миланов
(58, 85-та).

Лидера в трета дивизия – Малеш (Микрево) спечели с 3-1 срещу Хебър (Пазарджик).
Два гола на стадиона в Ново Делчево отбеляза Атанас Топалов, а един добави Васил
Ташев
.
Почетното попадение за гостите вкара
Кръстьо Иванов
в 75-та минута.

Левски (Елин Пелин) прибави 3 точки към актива си след успех с 1-0 срещу гостите от
Нови Искър. В герой се превърна играещия наставник на домакините Бисер Иванов –
Легендата. Той се разписа в 66-та минута.

Витоша (Долна Диканя) срази с класическото 3-0 Места (Хаджидимово). Трите точки
бяха подсигурени с голови изстрели на Петър Петров (4-та), Даниел Стефанов (31-та)
и
Йорд
ан Филипов
(81-та).
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