Коварен жребий за Купата на България
Петък, 30 Септември 2011 21:10

Жребият противопостави третодивизионните Чепинец (в червено-синьо) и Пирин (в зелено), кат

Отборите на Чепинец (Велинград) и Пирин (Разлог) ще спорят за място в следващия
кръг на турнира за Купата на България. Това повели изтегленият днес в БФС служебен
жребий.

Победителят от срещата между „Чепинец” и „Пирин” ще влезе в основната схема на
турнира, където ще се включат и отборите от двете "Б" групи. Двубоят е насрочен за 5
октомври (сряда) от 15 часа на стадион „9-ти септември” в Ракитово.

В другата далеч по-скромна двойка от зоналния етап на надпреварата, попаднаха
отборите на Пирин (Земен) и Спортист (Драговищица). Двата тима са областни
представители съответно на Перник и София-регион.

Най-благосклонен се оказа жребият за друг четвъртодивизионен отбор. Урвич
(Панчарево) влезе директно в първия кръг на турнира. Столичани продължават
напред, без да играят, тъй като в урната липсваше представител на област Кюстендил.

Аматьорските клубове от Югозападна България ще излъчат три представителя за
националната купа.

Срещите на Чепинец (Велинград) и Пирин (Разлог) от X кръг в Югозападната „В” група
идната сряда бяха отложени заради ангажиментите на двата клуба в турнира за купата.
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Двубоите от шампионата ще се играят на 12 октомври /сряда/ от 16 часа.

Междувременно във връзка с предстоящите избори и евентуален балотаж, СТК прие
промени в програмата на ЮЗ „В” АФГ за XIII и XIV кръг.

Всички срещи XIII кръг са насрочени на 21.10.2011 г. /петък/ от 15.00 ч., а от XIV кръг –
на 28.10.2011 г. /петък/ от 15.00 ч.

КУПА „БЪЛГАРИЯ”, зона „Югозападна”

5 октомври (сряда) – 15,00 ч.

Чепинец (Велинград) – Пирин (Разлог)
Пирин (Земен) – Спортист (Драговищица)

Отборът на Урвич (Пасарел) се класира директно в I кръг на турнира за Купата на
България.

ЮГОЗАПАДНА „В” АФГ, X кръг /отложени срещи/

12 октомври (сряда) – 16,00 ч.

Чепинец (Велинград) – Струмска слава (Радомир)
Велбъжд (Кюстендил) – Пирин (Разлог)
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