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Наставникът на Септември (Симитли) Спас Стоименов (вляво) бе наказан по доклад от БФС
Имуществени санкции в размер на общо 1200 лева наложи Зоналната дисциплинарна
комисия след сблъсъка между Хебър (Пазарджик) и Миньор (Перник). Двата клуба
отнесоха и наказание „забрана за игра пред публика и пълно затваряне на стадион“ за
срок от 1 среща.

Пазарджиклии са глобени с общо 537,50 лв. Описаните нарушения в докладите на
длъжностните лица са масово сбиване, предизвикано от привърженици на ФК Хебър
(250 лв.), неспазване на Наредбата относно извършването на проверка на входовете за
недопускане на зрителите, които са под въздействие на наркотични вещества и/или в
нетрезво състояние, както и на зрители, носещи опасни за сигурността предмети (125
лв.), използване на факли и димки (37,50 лв.) и възпламенени бомбички (125 лв.) в
сектора на домакините.

Глобите за перничани от двубоя в Пазарджик пък възлизат общо на 662,50 лв.
Описаните нарушения са причинено нараняване на длъжностно лице от страна на
привърженици на ФК Миньор (500 лв.), използване на факли и димки (37,50 лв.) и
възпламенени бомбички (125 лв.) в сектора на гостите.

Ивайло Иванов - Папен от Септември (Симитли) бе лишен от състезателни права за 3 мача
Трима футболисти от двубоя между Хебър и Миньор са със спрени състезателни права.
Цветан Павлов от пазарджишкия тим ще отсъства за 1 мач, а играчите на „чуковете“
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Любомир Христов и Любомир Илиев съответно за 3 и 2 срещи.

Наставникът на Септември (Симитли) Спас Стоименов бе наказан за 1 мач и глобен със
125 лева. Двама играчи на клуба също ще почиват принудително. Ивайло Иванов –
Папен е лишен от състезателни права за срок от три, а съотборникът му Асен Топузов
ще отсъства за една среща. Наказан за 3 мача е и Венцислав Стоянов от Вихрен
(Сандански), който подобно на Иванов и Топузов получи червен картон на двубоя в
Симитли.

Борислав ЙОРДАНОВ

2/2

