Трима играчи „чистят“ наказания в Етрополе
Петък, 20 Октомври 2017 21:47

Красимир Георгиев (Сливнишки герой) се завръща на терена след изтърпяно наказание

Девет играчи, едно служебно лице и два клуба от Югозападната Трета лига „попаднаха“
под ударите на Дисциплинарния правилник на БФС.

За срок от три мача бяха спрени правата на Виктор Шишков от Пирин (Гоце Делчев).
Неговата санкция е формирана след получен червен картон на двубоя в Банско (1
среща) и по доклад на длъжностните лица (2 срещи).

Останалите 8 футболисти от третия ешелон получиха минималните наказания за
провиненията си – по 1 мач.

Трима играчи вече „изконсумираха“ санкциите си в двубоя между Чавдар (Етрополе) и
Сливнишки герой (Сливница) от турнира за купата на АФЛ. Мачът, игран в сряда (18
октомври) бе спечелен от домакините с 2:0. След него бяха възстановени
състезателните права на Красимир Георгиев (натрупани 5 жълти картона) и Георги
Кузовски (червен картон) от Сливнишки герой, които трябваше да отсъстват от терена
за срок от 1 мач. В срещата, която се явяваше финал на Софийска област в турнира за
купата на лигата, изтече и наказанието на Виктор Пенчев. Играчът на Чавдар достигна
кота от 5 официални предупреждения през този сезон.

Останалите петима футболисти пък ще трябва да чакат мачовете от предстоящия кръг,
за да бъдат възобновени състезателните им права.
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Заради получени червени картони за 1 среща изгоряха Милен Лефтеров от Банско и
Петър Михов от Свобода (Пещера).

За срок от 1 мач извън терена ще бъдат още Цветослав Ботев от Балкан (Ботевград),
Атанас Велев – Крауч от Хебър (Пазарджик) и Деян Костадинов от ОФК Елин Пелин.
Тримата натрупаха по 5 жълти картона в шампионата.

Цветослав Ботев (Балкан) пропуска визитата на ботевградчани в Гоце Делчев

ФК Хебър е глобен с 250 лева заради възпламенени бомбички на пистата по време на
дербито с ЦСКА 1948 (0:2). Столичани пък получиха имуществена санкция в размер на
162,50 лв. Причината са хвърлени факли и димки в сектора на гостите и извън него.

Глоба от 125 лева и лишаване от правото да изпълнява функции от името на клуба е
санкциониран домакинът на ОФК Елин Пелин Атанас Стоянов.
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