Пирин (Рз) без двама срещу кандидат за „Б” група
Сряда, 27 Май 2009 19:50

Методи Стойнев извън футболните терени за 2 години

Николай Жегов
Тежък домакински мач с претендента за професионален футбол Септември (Симитли)
чака в неделя Пирин (Разлог). Домакините, чиито главен мениджър е велинградчанина
Никола Вандов
– Ван Гаал няма да могат да разчитат на двама ключови играчи за сблъсъка си с тима
на
Апостол Апостолов
– Поли.
През седмицата бяха спрени правата на титулярния вратар на отбора от пиринско Нико
лай Жегов
, който получи директен червен картон при гостуването на неговия тим на „Чепинец”
(3-3). Заместилият го за 30 минути между рамките на разложката врата и получил 3 гола
Стоян Райков
също отпада от сметките на наставника
Петър Панков
. Той ще отсъства заради натрупани жълти картони и също отнесе наказание за 1
среща.
Кадрови проблеми натиснаха и столичния „Люлин”, който има стратегическо гостуване в
Сапарева баня
. Със спрени състезателни права за този мач са
Борислав Родопски
и
Йордан Калеканов
.
Още 3 футболисти ще почиват тази неделя. Милен Игнатов твърдо пропуска
домакинството на неговия Миньор (Бобов дол) срещу Места (Хаджидимово) на култовия
стадион «Николай Кръстев – Шулц».
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Филип Велев от Левски (Елин Пелин) пък е санкциониран за 2 срещи заради червения
картон, получен срещу Малеш (Микрево).
Васил Геров от Хебър (Пазарджик) също ще бъде на трибуните в следващите 2 двубоя
на тима от областния град.
Дисциплинарната комисия към Зоналният съвет на БФС - София наказа Септември
(Симитли) с лишаване от домакинство за 4 срещи и парична глоба в размер на 750 лева.
Футболиста на «Септември» Методи Стойнев е аут от футбола в следващите 2 години.
Случаят «Симитли» ще продължи с решение на Спортно-техническата комисия, която
трябва да се произнесе в близките няколко дни относно непроведената среща между
Септември (Сим) и Витоша (Бистрица) от поредния XXXV кръг на Югозападната «В»
група.
Междувременно лишеният от домакинство за 1 среща тим на Ботев (Ихтиман) ще приеме
в неделя Струмска слава (Радомир) на стадиона на гара Елин Пелин, съобщиха за VEL
SPORT24.com
от столичният зонален съвет.
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