Битката за спасение – очаквай неочакваното
Събота, 30 Май 2009 08:29

Съставът на Витоша (Бистрица) приема застрашения тим на Пирин 2001 (
Пирин (Разлог) ще приеме Септември (Симитли) в най-любопитният двубой от XXXVI
кръг на Югозападната трета дивизия в неделя. Домакините са един от последните
тимове, който може да се опъне на тима, воден от Спас Стоименов. Двубоят е от
особено значение за състава на „Септември”. Отбора от Симитли вече изостава с 3
точки от основният си конкурент за „Б” група – „Малеш” и всяка загуба на точки преди
сблъсъка между двата гранда може да предреши окончателно съдбата на първото
място в полза на състава от Микрево.
Срещата на стадиона в Разлог ще ръководи Ангел Баялцалиев, който е син на бившия
елитен тъчрефер
Дете
лин Баялцалиев
.
Водачът Малеш (Микрево) ще има сравнително леката задача да вземе победата у дома
срещу Велбъжд (Костинброд).
Много неизвестни крие борбата за спасение. Сред застрашените са Пирин 2001
(Благоевград), Ботев (Ихтиман), Люлин (Сф) и Левски (Дб).
Лишеният от домакинство за 1 среща Ботев (Ихтиман) ще приеме на стадиона на гара
Елин Пелин гостуващия Струмска слава (Радомир).
В Сапарева баня домакините от „Германея” ще посрещнат затъващия тим на Люлин
(Сф), който също се нуждае повече от всякога от точки. За гостите наказани са Борисл
ав Родопски
и
Йордан Калеканов
.
Битка за оцеляване ще води и Пирин 2001 (Благоевград). Отборът на Ивайло Андонов
ще има визита на Витоша (Бистрица).
Сливнишки герой (Сливница) пък излиза пред собствена публика срещу намиращия се
на последното място в трета дивизия тим на Левски (Долна баня). При загуба гостите
почти сигурно ще изпаднат и на теория от „В” група.
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В мач за престиж съставът на Банско (Добринище) ще домакинства на Хебър
(Пазарджик).
На стадион „Николай Кръстев – Шулц” състава на Миньор (Бобов дол) ще излезе срещу
Места (Хаджидимово).
В Кюстендил съперници ще бъдат Велбъжд (Кн) и Левски (Елин Пелин). Срещата в
града под Хисарлъка е поверена на рефера
Иван Бабанов от Санданск
и
.
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