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Витоша (Долна Диканя) с първо поражение

Малеш (Микрево) е едноличен лидер в трета дивизия
Отборът на Малеш (Микрево) запази лидерството си след изиграването на срещите от
междинния седми кръг в трета дивизия. Играчите на Пламен Мицански спечелиха с 3-0
срещу гостуващия Витоша (Бистрица). Две попадения наниза бившия топ нападател на
Перун (Кресна)
Атанас Топалов
. Той се разписа в 5-та и 65-та минута. Крайният резултат оформи Марио Бачев в 77-та
минута. Той реализира отсъдената от дупнишкия рефер
Георги Караколев
дузпа за класическото 3-0.
Сливнишки герой (Сливница) надви с 4-0 гостите от Беласица (Петрич). По два гола
вкараха Марк Григоров и Юлиян Куртелов. Бившият играч на „Банско“ и Пирин
(Разлог) реализира в 7-та и 18-та минута, а Куртелов бе точен в 27-та и 36-та.
Петричани все още не са спечелили точка след тоталните реформи в клуба.
Левски (Елин Пелин) нанесе първо поражение на новака Витоша (Долна Диканя) в Юго
западната „В“ група
. Играчите на
Бисер Иванов
– Легендата сразиха тима от радомирското село с 5-0. Делегат на срещата бе шефът на
ОС на БФС – Пазарджик
Спас Иванов
.
Бенковски (Пазарджик) удари с 0-2 съименника си от Костинброд на собствения му
стадион. Още в 3-та минута
Петър Еленкин
изведе пазарджишкия отбор напред в резултата, а
Станимир Станев
увеличи на 0-2 в 64-та минута. Гостите завършиха срещата с 10 души заради червен
картон на
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Атанас Велев
.
Трети пореден успех записа състава на Велбъжд (Кюстендил). Отборът на Димитър
Соколов
надделя с минималното 1-0 в регионалното дерби срещу Германея (Сапарева баня). За
тима от града под Хисарлъка голмайстор стана
Иво Максимов
след четвърт час игра. Главният съдия
Стоян Алексиев
от
София
изгони в заключителните минути на срещата
Георги Шомев
от Германея (Сб).
Пирин (Разлог) продължава на високи обороти. Играчите на Иван Стойчев спечелиха с
1-0 срещу Перун (Кресна). Скъпоценния гол в 28-та минута за домакините вкара
Георги Фикийн
, който бе изведен от
Борислав Костадинов
. Столичният арбитър
Пресиян Коев
отмени по един гол на двата отбора през втората част.
В голов трилър на стадион „Димитър Лекин“, Места (Хаджидимово) победи с хокейното
6-4 Миньор 1919 (Перник). Гостите откриха чрез Йордан Филипов в 13-та
минута. Хаджидимовци обърнаха развоя на мача с две попадения на
Юсеин Топчи
в 15-та и 22-та минути. Отново Филипов бе точен от дузпа за 2-2 в 33-та.
Юлиян Масърлиев
изведе домакините напред в резултата в 51-та минута, но в 68-та равенството бе
възстановено от
Адриян Александров
за 3-3. В 73-та бившия играч на "Чепинец" от преди 5 сезона
Бисер Влайков
обеляза за 4-3, а
Димитър Парасков
увеличи аванса на "Места" с гол от дузпа 4 минути по-късно. Домакините вкараха и
шести гол, дело на Топчи, който увенча силната си игра в двубоя с хеттрик. Крайното 6-4
оформи
Борислав Борисов
от Миньор 1919 (Пк) в самия край на срещата.
Миньор (Бобов дол) прибави нови три точки към актива си. Възпитаниците на Юри
Васев
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записаха успех с 2-0 срещу Ботев (Ихтиман). Автор и на двете попадения стана опитния
Петър Пенев
в 3-та и 62-та минута. Той се размина с хеттрик 16 минути преди края, когато след негов
удар топката срещна напречната греда. При резултат 1-0 гостите пък треснаха на 2
пъти гредата. Главен арбитър на двубоя бе
Ленко Витанов
от
Разлог
.
Изненадващо тима на Струмска слава (Радомир) нанесе първа домакинска загуба на
новака Нови Искър. Радомирци ликуваха на стадион „Димитър Пенев“ в Мировяне,
където спечелиха с 0-1.
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