Борба за спасение в Пазарджик и Елин Пелин
Събота, 24 Април 2010 17:06

Играчите на Хебър (Пз) ще заработят "космически" премии при успех в Елин Пелин

Под знака на оцеляването ще премине XXXII кръг от Югозападната „В” група. Голямата
въпросителна е как ще изглежда дистанцията между застрашените тимове на Хебър
(Пазарджик) и Ботев (Ихтиман), които имат излизания навън.

Ако „Хебър” успее да съкрати преднината от 4 точки на своя конкурент със сигурност
ще заплете интригата около заветното 18-то място. В противен случай шансовете на
пазарджиклии да минат над чертата ще станат илюзорни. Съществува и трета
алтернатива – разликата по оста Пазарджик-Ихтиман да се запази.

В този кръг Хебър (Пз) ще гостува на Левски (Елин Пелин). Официален дебют за
гостите ще направи бившия шампион с Локомотив (Пловдив) – Красимир Димитров.
Наказан за срещата е
Спас Гигов
. През този сезон „хебърци” нямат победа на чужд терен.

По същото време в Пазарджик местния Бенковски (Пз) ще приеме другият тим, намиращ
се в близост до опасната зона – Ботев (Ихтиман). През седмицата между двата
пазарджишки клуба се разрази словесна престрелка. Според слуховете Бенковски (Пз)
ще излезе срещу конкурента на „Хебър” с голобради юноши, което максимално ще
улесни Ботев (Ихтиман) по пътя към успеха в областния град. При победа домакините
пък ще съхранят шансове за класиране в призовата тройка през настоящото
първенство.

Здрав мач се очертава на стадион „Цар Самуил” в Петрич. Там съперници ще бъдат
отборите на „Беласица” и най-успешният гост през пролетта – Миньор (Бобов дол).
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Любопитство буди и двубоя между добре комплектованите състави на Перун (Кресна) и
Сливнишки герой (Сливница). Сблъсъкът през есента завърши 2-2.

Лидерът в групата – Малеш (Микрево) приема гостуващия Бенковски (Костинброд).
Всичко, различно от успех за домакините ще бъде равносилно на сензация.

Велбъжд (Кюстендил) ще търси реванш при визитата си на Витоша (Долна Диканя).
През есента тимът от града под Хисарлъка падна у дома с 0-1 от абсолютния дебютант
в Югозападната „В” група.

Шестият в класирането - Витоша (Бистрица) ще домакинства на Места (Хаджидимово).

Отборът на Пирин (Разлог) пък приема гостите от Нови Искър.

В директен спор излизат съставите на Струмска слава (Радомир) и Германея (Сапарева
баня).
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