Мощно начало за Хебър (Пз)
Четвъртък, 19 Август 2010 11:15

След миналогодишните неволи, Хебър тръгна впечатляващо през този сезон

„Летящ старт” в новото първенство на Югозападната „В” група регистрира „Хебър”.
Пазарджишкият тим разби с 5-1 гостите от Струмска слава (Радомир) и поведе във
временното класиране. Взривното начало на домакините им донесе 3 безответни гола
още до средата на първата част. На два пъти вкара Спас Гигов (11, 17), а класиката до
почивката оформи
Стоя
н Грънчарски
(22). Усилията на „славата” за гол дадоха символичен резултат в 59-та минута, когато
Тодор Зюмбулев
намали на 3-1. До края точни за убедителния успех на „зелените” бяха още
Димитър Стоянов
(64) и
Найден Стефанов
(82).

5 гола видяха зрителите в историческото първо дерби между Локомотив (Септември) и
Бенковски (Пазарджик). „Железничарите” надделяха с 3-2 пред близо 600
ентусиазирани фенове. В герой и грешник за домакините се превърна Деян Пешалов,
който вкара 2 гола за победителите, но по-късно получи червен картон в двубоя. Той се
разписа в 7-та и 70-та минута, а в 12-та
Дончо Асенов
– Мечо наниза ново попадение за „Локо”. Гостите отговориха с голови изстрели на
Димитър Стоянов
(40) и
Мартин Газиев
(53). Септемврийци довършиха мача с 9 души заради червен картон и на
Милен Ваклинов
, а пазарджиклии останаха с 10 до края заради изгонване на бранителя
Петьо Петев
.
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Миньор (Бобов дол) зарадва феновете си с победен старт с 3-2 срещу Септември (Сф).
Головата продукция на стадион „Николай Кръстев – Шулц” продължи само едно
полувреме. С 2 гола се легитимира бившият играч на Велбъжд (Кн) Радостин
Джогански
. Той
реализира в 7-та и 23-та минута, а
Христо Габаров
покачи на 3-0 в 33-та.
Васил Костов
(39) и
Виктор Георгиев
(45-дузпа) отбелязаха за столичани.

Домакински 3 точки взе и Перун (Кресна), който пребори с 2-0 Балкан (Ботевград). Венц
ислав Стоянов
в 4-та и
Григор Григоров
в 27-та решиха мача. Гостите от своя страна се разминаха с гола след като на 2 пъти
гредите помагаха на домакините.

Отборът на Пирин (Разлог) осъществи пълен обрат срещу Велбъжд (Кюстендил).
Селекцията на Иван Стойчев губеше с 0-1 след гол на Янко Янков в 51-та минута, но в
крайна сметка спечели с 3-1.
Владислав Христов
изравни в 53-та, а
Цветан Варсанов
с 2 попадения в 54-та и 90-та минута подсигури първата премия за тима от
Разлог
.

Сливнишки герой (Сливница) не успя да пробие бетона на „Места” в Хаджидимово,
завършвайки 0-0. Домакините минават за един от най-неудобните съперници на
собствения си стадион „Димитър Лекин”. Официален дебют на кормилото на „Места”
направи новият им старши треньор
Атанас Пецев
. Хаджидимовци завършиха мача с 9 играчи. Главният рефер
Виден Стоянов
изгони опитните
Георги Шишков
и
Илиян Масърлиев
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. Гостите имаха куп претенции към арбитъра, който впоследствие бе наказан от СК.

Нулево равенство беляза и срещата Германея (Сапарева баня) и ОФК Костинброд.
Срещата бе свирена от Йордан Воденичаров, който замени контузения Димитър
Буров
.

Кирчо Фотев даде трите точки на Витоша (Бистрица) при гостуването на съименника
Витоша (Долна Диканя). Столичани надвиха съперника с 0-1 с попадението на Фотев в
51-та минута.
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