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Играещият наставник на Ботев (Ихтиман) - Валери Свиленов остана без състезателни права за 3

18 състезатели получиха лични наказания след изиграването на срещите от XX кръг в
Югозападната Трета лига. Мачовете приключиха със 7 червени картона в рамките на
само един кръг.

Най-много отстранени състезатели имаше на стадионите в Сапарева баня и
пазарджишкото село Сарая.

Регионалният сблъсък между тимовете на Германея и Марек приключи с три червени
картони. Реферът изгони от игра Юли Аргиров от домакините и играчите на гостите
Димитър Владимиров и Росен Йорданов. Тримата бяха санкционирани за провинението
си за срок от един мач.

Приложеният дисциплинарен контрол на двубоя между Хебър и Сливнишки герой също
завърши с три червени картона. От пазарджишкия отбор бе изгонен Иван Иванов, а от
гостите бяха санкционирани Любомир Деспотов и Александър Стоянов. Наказанието им
е за срок от една среща.

Червен картон в изминалия кръг получи и играещият наставник на Ботев (Ихтиман) –
Валери Свиленов. Младият специалист ще отсъства от терена за срок от 3 срещи.

Петима футболисти от третия ешелон събраха по 9 жълти картона. По 2 мача на своите
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отбори ще пропуснат Петко Петков от Рилски спортист, Стоян Манолски от Вихрен,
Здравко Атанасов от Балкан (Ботевград), Георги Дончев от Чепинец и Даниел
Димитров от Марек.

Други шестима състезатели ще отсъстват от терена за 1 мач заради достигнат лимит от
5 жълти картона. Сред санкционираните са Томислав Павлов и Антон Киров от Миньор
(Перник), Иво Велинов от Велбъжд, Георги Иванов от Струмска слава, Петър Кепов и
Стойчо Недков от Германея (Сапарева баня).

Капитанът на Миньор (Пк) - Томаслав Павлов (в жълто-черно) натрупа 5 жълти картона

Списъкът на наказаните през тази седмица бе удължен с още двама играчи на Чавдар
(Етрополе). Михаил Михайлов и Николай Николов са лишени от състезателни права за 1
среща. Двамата получиха своя жълт картон №5 в отложеното домакинство срещу
Велбъжд (2:0). Двубоят се състоя в сряда (29 март).

Зоналната дисциплинарна комисия взе окончателно решение и по случая с футболиста
Борислав Хазуров от Септември (Симитли). За него бе установено, че не подлежи на
наказание „спиране на състезателни права“.

„При попълването на съдийския протокол от съдията на срещата Рилски спортист
(Самоков) – Септември (Симитли) е допусната грешка. Борислав Хазуров не е
санкциониран с предупреждение (жълт картон)“, обявиха днес в официално становище
по случая от комисията.
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Борислав Хазуров (в зелено-бяло) се оказа, че не е бил санкциониран на мача в Самоков и ще бъ

Гостите от Симитли в сряда спечелиха убедително с 0:4 визитата си на стадион „Искър“
в Самоков.

Георги БЕЛЕВ

Още по темата:

Футболист на Чепинец пропуска 2 мача

Наставникът на Беласица изгоря за сблъсъка с ЦСКА 1948
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