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Капитанът на Сл. герой
тима
- Виктор
от есента
Георгиев и съотборниците му ще защитават първото място на
Както може би повечето от вас знаят, третото ниво на българския шампионат по футбол
е разделено на четири отделни лиги, от които само първенците се класират напред във
Втора лига през следващата кампания. Това единствено място, което осигурява
промоция е целта на всички тимове от всяка от четирите лиги. Преди началото на
втория полусезон в Трета лига, в четирите регионални групи се забелязват отборите,
сред които най-вероятно ще е и първенецът в края на сезона. Мачовете по българските
стадиони тепърва ще започнат, а вие може да проучите най-добрите букмейкърски
къщи онлайн, където да правите вашите залози на топ коефициенти, чрез сайта на Nost
rabet.com
.

Ситуацията в Югозападната 3-та лига

Първият полусезон в Югозападната Трета лига на България беше доста интересен и
няма отбор, който да не е допуснал поражение. Първенец на полусезона завърши тима
на Сливнишки герой, който води в класирането с 39 точки, а 1 по-малко има вторият
Струмска слава. Това са и двата тима, които мнозина прогнозират, че ще спечелят
лигата, но не трябва да се забравят и някои отбори, които са след тях в класирането,
понеже те са доказани имена в българския футбол и могат да си пробият път до върха.
Беласица, Миньор Перник и Пирин Гоце Делчев също са сред основните претенденти за
върха, така че нещата на югозапад ще са доста интересни и оспорвани. Един от
основните факти, който можем да изтъкнем за Сливнишки герой е, че тима е спечелил
всичките си 9 домакинства досега през сезона, като не е допуснал нито един гол в
своята врата у дома! Ако тима запази тази победна серия пред своя публика и не прави
поредица от загуби навън, то тима може да запази първата позиция и в края на сезона!
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Играчите на Струмска слава (Радомир) също се целят в първото място на Югозапад

Ситуацията в Югоизточната 3-та лига

Прехвърляме се в югоизтока, където нещата са повече от интересни. Първи на
полусезона приключи пловдивския Марица с актив от 39 точки, само 1 повече от
Загорец Нова Загора, който е техен подгласник. Борбата за първото място обаче, не се
свежда само до тези два отбора, понеже Розова Долина и Карнобат са с по 37 точки и
също имат амбиции за класиране в по-горното ниво. Това са 4-те тима, които по всяка
вероятност ще се борят за лидерското място на югоизток, понеже петия в класирането
тим на Атлетик Куклен е с 29 точки и едва ли ще успее да догони сегашния топ 4. Много
характерно и за тази лига е силното представяне в домакинските срещи, където Марица
и Розова Долина имат само победи пред своя публика, а Загорец също заслужава
поздравления затова, че е записал 6 победи и 3 равенства в 9 домакинства. Ще бъде
интересно, понеже няма изявен фаворит, а само един ще бъде шампион!

Ситуацията в Северозападната 3-та лига

В северозапада отборите в лигата са по-малко на брой и за това първия полусезон се
състоя само от 14 кръга. Лидер е отбора на Кариана Ерден с 36 точки, а Литекс и
Левски 2007 са с по 35 на следващите 2 места в подреждането. Това са и трите тима
между, които ще се води битката за заветната първа позиция. Характерно и за трите
отбора е, че са изключително силни домакини, като не са загубили нито веднъж у дома,
а Кариана и Литекс дори са спечелили всичките си домакински срещи до тук през
сезона. В тази лига, селекцията на Литекс изглежда най-сериозна, като тима разполага
с големи шансове да се класира първи, но със сигурност няма да им е лесно, понеже ще
срещнат голяма съпротива по пътя си. Срещите от тази лига се предлагат в различни
букмейкъри от Азия, като за България добри оферти се намират в Bet365 от
Nostrabet.com
.
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Ситуацията в Североизточната 3-та лига

В тази лига е и тима, който има най-голяма преднина на полусезона, понеже
Черноморец Балчик е с 39 точки за 15 кръга, а вторият Добруджа има 34 точки.
Черноморец е най-вероятният шампион в тази лига, но нищо не е напълно ясно, понеже
Добруджа, а и Калиакра могат да спънат тима от Балчик и да погледнат към първата
позиция. Калиакра е на 10 точки от първото място и ще им е трудно да догонят лидера,
но Добруджа има напълно реални шансове да го направи. И, в крайна сметка, ако
оставим настрани изненадите, то Черноморец Балчик не би трябвало да изпитват
проблеми със спечелването на Североизточната 3 лига!

Както сами се убедихте, никой не може със сигурност да каже кои ще са шампионите
във всяка една от четирите регионални 3-ти лиги на България. Битките ще бъдат доста
интересни до последния кръг и ако не се случат някакви тотални колапси, то
споменатите от нас тимове във всяка една лига, наистина ще са най-вероятните
шампиони – по един от тях. Нека изчакаме и видим, а до тогава да се наслаждаваме на
футболните мачове по родните стадиони.
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