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Левски (Дб) изригна срещу „Места” след 1530 минути без спечелена точка

Съставът на Ботев (Ихтиман) е заплашен от сериозно наказание
Задочният спор за първото място в Югозападната „В” група набира все по-сериозна
скорост. Претендентите Септември (Симитли) и Малеш (Микрево) прибавиха по 3 точки
към актива си и четири кръга преди края на дългия футболен маратон в трета дивизия
битката за първото място, осигуряващо виза за „Б” група остава забулена с мистерия.
Отборът, предвождан от кмета на Симитли и бивш рефер Апостол Апостолов – Поли взе
трите точки на стадион „Ботев” в Ихтиман срещу едноименния местен тим, чието място в
трета дивизия все още е проблематично. Двубоят имаше аромат на дерби, но отново
изкара на дневен ред и някой от отрицателните явления в аматьорския футбол. Фен на
домакините е нахлул на терена през втората част и според очевидци е хванал за гушата
тъчрефера. Главният рефер Таско Тасков от столицата обаче е преценил, че мача
може да продължи и не го е прекратил.

Таско Тасков
Ключова роля ще изиграят докладите на длъжностните лица и най-вече тези на главния
съдия Тасков и на дежурния делегат на мача Иван Алексиев, който е и член на
съдийската комисия. При всички положения, според близки до Дисциплинарната
комисия към Зоналният съвет, която ще гледа случая, Ботев (Ихтиман) ще отнесе
санкция лишаване от домакинство за определен брой срещи.
В самия мач гостите от „Септември” откриха резултата в 15-та минута ветерана Иво
Тренчев, а в даденото продължение на втората част Иво Лазаров удвои аванса на
лидера. Малко преди това домакините останаха в числено намален състав, тъй като
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Николай Стоянов от „Ботев” получи червен картон.
Срещата в Ихтиман събра близо 700 зрители, като над 200 от тях бяха фенове на
лидера в трета дивизия.
Другият претендент Малеш (Микрево) игра в далеч по-комфортна обстановка пред 350
зрители на стадион „Осогово” в Кюстендил. Играчите на Пламен Мицански надвиха с 1-3
домакините от „Велбъжд”. Антон Цветков откри за микревци в 17-та минута, а Георги
Жежев покачи на 0-2 в края на първата част. След час игра Марин Георгиев увеличи на
0-3. В 62-та минута Тихомир Алексов вкара почетното попадение за „Велбъжд”.
Бомбата в този кръг хвърли последния в трета дивизия тим на Левски (Долна баня),
който прекъсна антирекорда си от 17 поредни загуби по терените на Югозападната
трета дивизия. На едноименния си стадион в Долна баня след намалено наказание
домакините „излъгаха” с 2-1 гостуващия Места (Хаджидимово). При силен финален
щурм „Левски” все още има теоретични надежди за оцеляване.
Друг тим, застрашен от изпадане – Пирин 2001 (Благоевград) стигна до равенство 1-1
при визитата си на Германея (Сапарева баня). Възпитаниците на Ивайло Андонов
можеше да си тръгнат и с трите точки, ако не беше пропускът на юношеския национал
Антонио Хаджииванов в 35-та минута. Преди това в 20-та минута Георги Шомев даде
преднина на домакините, а 7 минути по-късно равенството бе възстановено от Костадин
Велков. Двубоят бе ръководен от пазарджишкият рефер
Стойчо Димитров
.
Като изненада може да се приеме и успехът в Разлог срещу местния „Пирин” на
Велбъжд (Костинброд) с 0-1.
Край на слабата си серия от 4 загуби поред сложи пернишкия „Миньор 1919”. Тимът от
квартал „Димова махала” се отпуши с 4-2 срещу Левски (Елин Пелин). Гостите бяха
лишени от услугите на най-опитния в редиците си Бисер Иванов – Легендата, който е
със спрени състезателни права. Домакините вкараха на 2 пъти чрез Филипов, един гол
добави Емилов, а четвъртото попадение бе автогол на вратаря на „Левски” Добрев. За
гостите на 2 пъти точен бе Велев.

Ивайло Цветков
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„Хебър” се завърна на четвъртото място във временното класиране. Футболистите на
Атанас Пашев обърнаха домакините от Сливнишки герой (Сливница) от 1-0 до 1-2.
Тимът на Венци Рангелов поведе с гол на Ивайло Цветков в края на първата част.
След подновяването на играта щатния реализатор за пазаржиклии
Генчо Симеонов
узакони с 2 попадения победата на пазарджишкия отбор.
Очакван успех пред собствена публика записа тимът на Банско (Добринище).
Футболистите на треньора Георги Забунов зарадваха феновете си с 2-0 срещу
Струмска слава (Радомир).
Последната среща от кръга между Миньор (Бобов дол) и Люлин (София) бе отложена
със 72 часа по настояване на гостите и ще се изиграе на 20 май (сряда) от 17 часа на
култовия стадион „Николай Кръстев – Шулц” в миньорския град.
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