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Отборът на Сливнишки герой (Сливница) постави голов рекорд в трета дивизия
Отборът на Сливншки герой (Сливница) поведе в класирането на Югозападната „В”
група. Възпитаниците на Венци Рангелов достигнаха до рекорден успех с 13-0 срещу
юношеската формация на Ботев (Ихтиман). Общо 8 футболисти се разписаха в мрежата
на гостуващия отбор. Хеттрик заби
Марк
Григоров
(52, 66, 71), два гола добавиха
Кристиян Кочилов
(41, 44) и
Мариян Хаджиев
(45, 74), а по един реализираха
Юлиян Куртелов
(16),
Руслан Нацев
от дузпа (18),
Станимир Бочев
(34), вратаря
Янко Димитров
от дузпа (49),
Димитър Парасков
(60) и
Крум Георгиев
(78).

Вторият отбор без загубен мач до момента се казва Витоша (Бистрица). Съотборниците
на премиера Бойко Борисов надделяха с 3-1 срещу Локомотив (Септември). Димитър
Кръстев
в
20-та и
Мартин Григоров
в 48-та минута доведоха нещата до 2-0. „Железничарите” направиха опит да се върнат в
мача с гол на играещия си наставник
Анастас Петров
в 70-та минута. В 89-та
Пламен Стоянов
окончателно подпечата трите точки в полза на бистричани.
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Марк Григоров

Грешна стъпка направи досегашния лидер Миньор (Бобов дол), който претърпя първи
неуспех от началото на сезона. Тимът от миньорския град отстъпи с 2-1 при визитата си
на Струмска слава (Радомир). Иван Илиев откри за „Миньор” в 16-та минута, но
домакините стигнаха до пълен обрат в рамките на 4 минути.
Кирил Йорданов
първо изравни в 36-та, а в 39-та
Тодор Зюмбулев
вкара за крайното 2-1.

Ценни три точки завоюва Велбъжд (Кюстендил). Отборът от града под Хисарлъка
измъкна 2-1 срещу гостите от Бенковски (Пазарджик). Юлиян Кръстев се разписа за
1-0 в 20-та, а
Ди
митър Стоянов
в 42-та минута възстанови равенството. В истински герой за своя отбор се превърна
Янко Янков
, който в 44-та минута сложи точка на спора. Това е негов пети гол от началото на
сезона.

Трета поредна победа в първенството регистрира Балкан (Ботевград). Тимът удари с
4-1 Авангард (Бачево). По 2 гола нанизаха Красимир Петров (21, 23) и Райко Влъчков
(55, 78).
Ивайло Михайлов
(32) отбеляза почетен гол за новака в третия ешелон.

Минимална, но важна победа с 1-0 срещу гостите от Германея (Сапарева баня) в
есенната си кампания записа Хебър (Пазарджик). Атанас Кочанов в 50-та минута
превърна превъзходството на домакините в краен успех.
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С висока продуктивност се отчете ОФК Костинброд. Играчите на Росен Крумов
постигнаха убедителен успех с 4-0 срещу Витоша (Долна Диканя). Мачът тръгна зле за
гостите, които още в 6-та минута си отбелязаха автогол чрез
Бойко Миланов
. Два гола реализира
Росен Стоянов
(33, 65), а веднъж се разписа
Иван Алексиев
(54).

Единственият хикс в неделния уикенд сътвориха Левски (Елин Пелин) и Места
(Хаджидимово). Домакините дръпнаха напред в 23-та минута чрез Иван Зайков, а
гостите изравниха за 1-1 чрез
Елми Махмудов
в 45-та минута.

3/3

