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С представянето си в Пазарджик, играчите на Велбъжд (Кн) могат да допринесат или да помрач

Последен епизод в Югозападната „В” група предстои да видим в неделя. Финалната
38-ма серия от първенството трябва да определи кой ще си отиде от трета дивизия.

В ролите на застрашени ще играят четири отбора. Те са събрани на разстояние от 2
точки.

Отборът на Хебър (Пазарджик) посреща друг тим от „опасната зона” – Велбъжд
(Кюстендил). Ситуацията на домакините дълго време изглеждаше безнадеждна, но с
убедителна поредица от успешни мачове пазарджиклии са на път да финализират
своята спасителна акция. Гостите от Кюстендил пък задължтилено ще се стремят да не
загубят в Пазарджик. Ден преди решителният сблъсък срещу „Хебър”, в града под
Хисарлъка празнуваха юбилей - 90 години организиран футбол в
Кюстендил
.

Намиращият се на последното място – Бенковски (Костинброд) ще домакинства на
Места (Хаджидимово). Трите точки ще имат „спасяващ ефект” за костинбродци.

Много интересно ще бъде и в Кресна, където на местния „Перун” ще има визита отборът
на Нови Искър, който е последният заподозрян за оцеляване. Гостите се нуждаят
минимум от 1 точка, за да си гарантират мястото в трета дивизия.
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Шампионът в трета дивизия – Малеш (Микрево) ще се сбогува с аматьорският футбол.
Възпитаниците на Пламен Мицански ще имат за съперник Ботев (Ихтиман). Преди
срещата отборът от Микрево ще получи и купата за първото си място в Югозападната
„В” група за сезон 2009/2010 година. Домакините са подготвили и специален подарък за
своите фенове. Томбола ще определи кой ще грабне луксозен телевизор.

Третият Сливнишки герой (Сливница) ще премери сили с вторият Миньор (Бобов дол).
Изходът от двубоя не може да промени статуквото в призовата тройка и срещата ще
протече най-вече за престиж.

Първият си сезон при аматьорите от 13 години насам ще затвори съставът на Беласица
(Петрич). Заради наказание играчите на Иван Златински се изправят в Ново Делчево
срещу гостуващият Бенковски (Пазарджик).

Отборът на Пирин (Разлог) ще закрие кампанията си с домакинство на Германея
(Сапарева баня).

Култово дерби ще разтърси Пернишко. Витоша (Долна Диканя) приема на супер
луксозният си стадион колегите си от Струмска слава (Радомир).
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