Люлин (Сф) или Ботев (Ихт) – единият е излишен
Петък, 05 Юни 2009 14:03

Ботев (Ихтиман) ще играе решителни 90 минути в столицата
Люлин (София) или Ботев (Ихтиман) е дилемата в съботната сутрин на 6 юни. В
директния сблъсък между двата състава, единият ще увеличи, а другият ще намали
шансовете си за оставане в трета дивизия. Двата тима се очаква да водят люта битка в
столицата в срещата от предпоследния XXXVII кръг в Югозападната трета дивизия.
Победата е повече от задължителна за домакините, който само при успех ще имат
надежда за спасение. При друга развръзка Ботев (Ихт) почти сигурно ще оцелее.
Намиращият се в близост до опасната зона тим на Пирин 2001 (Благоевград) ще
домакинства на съименниците си от Пирин (Разлог) в Покровник. При победа играчите
на
Ивайло Андонов
твърдо запазват мястото си в третия ешелон. За гостите двубоят е без практическо
значение.

Адриан Петров
Вторият в класирането Септември (Симитли) ще направи генерална репетиция преди
мача на сезона срещу Малеш (Микрево) в последния кръг. На стадион „Бончук” в Дупни
ца
,
играчите на
Спас Стоименов
ще имат за съперник Миньор 1919 (Перник). Това ще бъде първият двубой за тима от
Симитли
на неутрален терен заради инцидентите преди мача срещу Витоша (Бистрица). Отборът
на „Септември” отнесе 4 срещи лишаване от домакинство. Срещата е поверена на
младия рефер
Адриан Петров
от столицата.
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Хебър (Пазарджик) ще има протоколно домакинство на стадион „Георги Бенковски”
срещу колебливия напоследък състав на Германея (Сапарева баня).
На стадион „Димитър Лекин” в Хаджидимово „Места” ще приеме Банско (Добринище).
Вече изпадналия тим на Левски (Дб) ще изиграе последният си домакински мач във „В”
група срещу Миньор (Бобов дол).
Велбъжд (Костинброд) ще домакинства на Левски (Елин Пелин).
Първенството ще доиграват и съседите в таблицата Струмска слава (Радомир) и
Витоша (Бистрица).
Сливнишки герой (Сливница) пък ще се изправи срещу Велбъжд (Кюстендил).
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