Градско дерби чакат в Пазарджик
Събота, 19 Септември 2009 20:19

Съставът на Бенковски (Пз) е в по-добри позиции от съгражданите си от
Футболната битка за Пазарджик е в центъра на вниманието в осмия кръг на Югозапа
дната „В” група
. Двубоят е очакван с огромен интерес в областния град.

Иван Бабанов
Символичните домакини от Бенковски (Пз) направиха отличен старт в трета дивизия,
докато тима на Хебър (Пз) е раздиран от проблеми. Клубът с 90-годишна история загуби
служебно последните си 2 домакинства. Главен съдия ще бъде Иван Бабанов от Санда
нски
.
Водачът Малеш (Микрево) ще има визита на новака в групата Витоша (Долна Диканя).
Домакините не познават вкуса на загубата на собствения си стадион. Мача е поверен на
Таско Тасков от София.
В пернишкия квартал „Димова махала” ще играят местния Миньор 1919 (Пк) и Миньор
(Бобов дол). Срещата ще ръководи Богомил Маринов – Мечката.
С един час по-рано ще започне срещата между Германея (Сапарева баня) и Места
(Хаджидимово). Вместо в 17, първият съдийски сигнал ще бъде даден в 16 часа.
Промяната е по настояване на гостите от Хаджидимово, които искат да се приберат
навреме за столичното дерби между ЦСКА и Левски. За домакините от Германея (Сб)
наказан е Георги Шомев, а за „Места” срещата пропуска Ангел Чилев.
На стадион „Македония”, Перун (Кресна) ще приеме гостуващия Ботев (Ихтиман).
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На стадион „Цар Самуил“ в Петрич домакините от „Беласица” ще имат за съперник
Бенковски (Костинброд). Двубоят е поверен на
Люд
мил Павлов
от
Етрополе
.

Людмил Павлов
Струмска слава (Радомир) ще играе пред собствена публика срещу Велбъжд
(Кюстендил). И в двата тима настроението е приповдигнато след силните им серии.
Радомирци записаха 2, а кюстендилци – 3 поредни победи в първенството на трета
дивизия.
Съставът на Витоша (Бистрица) ще има тежък мач срещу Сливнишки герой (Сливница).
Пирин (Разлог) ще изиграе второто си поредно домакинство в Югозападната „В” група.
Възпитаниците на Иван Стойчев ще посрещнат Левски (Елин Пелин).
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