Пирин (Разлог) и Сливнишки герой не се излъгаха
Сряда, 27 Октомври 2010 11:29

Играчите на Витоша (Бистрица) окупираха първото място в третия ешелон

3 червени картона, 1 пропусната дузпа и нито 1 гол – това е равносметката от дербито
на XIV кръг в Югозападната „В” група между Пирин (Разлог) и Сливнишки герой
(Сливница). Главният рефер Цветан Георгиев изгони Асен Георгиев и Лазар Янкулов
от домакините и
Христо Петров
от гостите.

Връхната точка в срещата настъпи в 85-та минута, когато „Сливнишки герой” получи
правото да изпълни дузпа. Капитанът Руслан Нацев, обаче пропусна от бялата точка и
сблъсъкът завърши без победител – 0:0.

Най-големият печеливш в неделя се казва отборът на Витоша (Бистрица), който се
изкачи на първото място в трета дивизия. Столичани надвиха с 0-1 като гости Струмска
слава (Радомир). Головият изстрел нанесе Димитър Кръстев в 71-та минута.

Ценни 3 точки измъкна и Перун (Кресна), който пребори с 0-1 домакините от Места
(Хаджидимово). Граничарят Атанас Топалов се разписа в 13-та минута на срещата.

Пред собствена публика Велбъжд (Кюстендил) разби с 6-0 Левски (Елин Пелин).
Хеттрик заби Янко Янков (51, 52, 83), а 2 гола добави Иво Максимов (63, 75). Веднъж
за селекцията на
Добромир Жечев
реализира
Юлиян Кръстев
в 38-та минута от дузпа.
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Нулево равенство беляза мача между Витоша (Долна Диканя) и Локомотив (Септември).

С 2 попадения на Асен Васев (30, 60), Миньор (Бобов дол) прибави 3 точки след 2-0
срещу гостите от Ботев (Ихтиман).

Хебър (Пазарджик) регистрира поражение с 0-2 срещу гостуващия Балкан (Ботевград).
Ивайло Стоименов
откри в 54-та минута, а в 67-та екснационалът
Мариян Христов
затвърди успеха на ботевградчани.

Германея (Сапарева баня) инкасира домакинско поражение с 0-3 от Бенковски
(Пазарджик). Точна за тима от областния град бяха Петър Еленкин (34), Димитър
Стоянов
(89) и
Ангел
Лачов
(90).

ОФК Костинброд и Септември (София) си поделиха по 1 точка, завършвайки 1-1.
Автогол на Лъчезар Крушкин изведе домакините напред в резултата в 17-та, а Алесан
дро Дамянов
изравни в 63-та минута.
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