Левски (Елин Пелин) може да обърка сметките на Малеш (Микрево)
Събота, 23 Май 2009 18:31

4 отбора ще треперят в битката за оцеляване

Отборът на Левски (Елин Пелин) ще бъде индикатор за шампионските амб
Малеш (Микрево) е длъжен да спечели гостуването си в неделя срещу Левски (Елин
Пелин), ако иска да съхрани живи надеждите си за първото място в трета дивизия.
Домакините от Елин Пелин бяха претенденти за върха, но изгубиха шансовете си в
твърде ранен стадий от сезона във „В” група. Въпреки това тима на „Левски” няма
загубен мач на собствения си стадион от началото на първенството, което е
допълнителен сигнал за сериозна интрига в този мач. За гостите с контузия е
топреализатора им Цветан Николов.
Лидерът Септември (Симитли) излиза у дома в събота срещу Витоша (Бистрица).
Домакините записаха серия от 26 срещи без загуба (23 победи и 3 равенства).
В мач главно за престиж четвъртият в подреждането - Хебър (Пазарджик) ще доказва,
че е по-добър от третия Миньор (Бобов дол).
Битката за оцеляване в неделния ХХХV кръг от Югозападната трета дивизия също е
белязана с няколко ключови срещи.
Пирин 2001 (Благоевград) ще приеме записалия поредица от слаби резултати състав на
Ботев (Ихтиман), като и двата тима имат нужда от точки. Успехът за отбора на Ивайло
Андонов
рязко ще увеличи шансовете на „пиринци” за спасение.
Другият крайно любопитен мач ще се изиграе в столицата. В него един срещу друг се
изправят „Люлин” и Банско (Добринище). През есента сензационно тимът от
най-големият столичен квартал спечели на стадион „Свети Петър” с 1-2, три месеца
преди банскалии да преотстъпят лиценза си за участие в трета дивизия на съседите си
от
Добринище.
Последният в групата - Левски (Дб) ще приеме състава на Велбъжд (Кюстендил).
Срещата е съдбоносна за домакините, който в миналия кръг спряха кошмарната си
серия от 17 поредни загуби. Сериозни кадрови проблеми допълнително усложняват
задачата на тима от Долна баня. Наказани за двубоя срещу тима от града под
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Хисарлъка са
Мариян Славков и Цено Лозанов. По
взаимно съгласие срещата бе изтеглена с 24 часа по-рано и ще се изиграе в събота на
стадион „Левски” в Долна баня.
Съставът на Места (Хаджидимово) ще се бори за трите точки срещу Сливнишки герой
(Сливница). Гостите ще излязат на стадион „Димитър Лекин” без наказания за 2 мача М
артин Кендашки
.
В Радомир „Струмска слава” ще приеме Германея (Сапарева баня). Аут от състава на
домакините ще бъде
Васко Тимов, който е лишен от състезателни права за
1 среща. Дежурен делегат на мача пък ще бъде шефът на Областния съвет на БФС –
Пазарджик
Спас Иванов.
В Костинброд местния “Велбъжд” ще приеме пернишкия „Миньор 1919”.
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