Югозападната „В” група тръгва с 4 мача
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Феновете в Ихтиман с нетърпение очакват първата среща на техния отбо
В съкратен вариант ще бъде подновено в неделя от 14 часа първенството на
Югозападната „В” група. От предвидените в първият пролетен кръг девет срещи ще се
изиграят максимум четири двубоя.

Активното снеготопене в последните дни доведе до отлагане на останалите пет мача
заради наводнени терени. Ако всичко е наред тези срещи ще се проведат през
следващата седмица.

В неделя на стадион „Македония” в Кресна, сезона ще открият местния „Перун” и
гостуващият отбор на Беласица (Петрич). Главен съдия ще бъде
Михаил Цонев
от
София
.

Футбол с класическата марка „В” ще гледат и феновете в Дупница. Там съперници на
стадион „Бончук” в последният ден от седмицата ще бъдат Германея (Сапарева баня) и
тима на Левски (Елин Пелин). Срещата е поверена на арбитри от пазарджишката
съдийска колегия. Назначението за ръководещ рефер получи Цанко Миндалов от Ста
мболийски
.
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Георги
Караджов
За първи точки през 2010 година излизат отборите на Ботев (Ихтиман) и Сливнишки
герой (Сливница). Официален треньорски дебют за домакините ще запише Георги
Караджов
Той заменя на поста досегашния наставник на „Ботев” –
Христо Гаджев
.
Мартин Стоименов
от столицата ще раздава правосъдие в този мач.

.

Нов треньорски романс се задава в Хаджидимово. След като през октомври Стефан
Караянев
преустанови треньорските си функции в родния си клуб - „Места”, три месеца по-късно
той се завърна изненадващо на треньорското кормило на състава. На стадион
„Димитър Лекин” ще гостува намиращият се на незавидното 19-то място тим на Хебър
(Пазарджик). Двубоят ще ръководи съдийска тройка от
Перник
, предвождана от опитния
Росен Кръстев
.

Стефан Караянев

Във вторник в отложен мач на стадион „Николай Кръстев – Шулц” Миньор (Бобов дол)
ще посрещне Бенковски (Костинброд).

Останалите четири срещи са пренасрочени за сряда. Съставът на Чепинец (Велинград)
се готви за голов празник срещу гостите от Витоша (Долна Диканя).

На стадион „Георги Бенковски” отборът на Бенковски (Пазарджик) ще домакинства на
Витоша (Бистрица).

Интригуващ мач се заформя в Радомир. Домакините от „Струмска слава” ще се
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противопоставят на есенния шлагер в трета дивизия – Пирин (Разлог).

На стадион „Странджата” в Кюстендил „Велбъжд” ще излезе пред своя публика срещу
Нови Искър.
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