Порой от наказания в ЮЗ Трета лига, 14 футболисти със спрени права
Четвъртък, 04 Април 2019 23:07

Шефът на ДК Христо Ботев и колегите му имаха заседание с рекордно дълго времетраене
Редовно заседание с рекордна продължителност имаше зоналната Дисциплинарна
комисия през тази седмица.

Наказателният отряд на БФС, предвождан от юриста Христо Ботев „замрази“
състезателните права на 14 футболисти от Югозападната Трета лига.

Съставът на Марек (Дупница) ще бъде лишен от услугите на четирима свои играчи.
Даниел Георгиев и Бойчо Влахов ще отсъстват от терена за 1 среща. Първият натрупа 5
жълти, а вторият получи червен картон при драматичната загуба с 1:2 срещу Миньор в
Перник. Съотборниците им Антонио Арсов и Александър Близнаков пък са аут за 2
мача, тъй като достигнаха котата от 9 официални предупреждения. На домакините от
Миньор по доклад е наложена имуществена санкция от 250 лева.

Твърде сложна от кадрова гледна точка изглежда ситуацията и при Велбъжд
(Кюстендил). Тимът от града под Хисарлъка ще бъде без Драгослав Драганов и
Бубакар Хайдара при тежкото домакинство на лидера Хебър (Пазарджик). Двамата
получиха червени картони при визитата на Септември (Симитли). Велбъжд загуби
инфарктно с 1:2. Провиненията на Драганов и Хайдара им донесоха санкции от 1 среща.
По доклад на длъжностните лица бяха наказани и две служебни лица от резервната
скамейка на кюстендилци. Наставникът Иван Маринов и помощникът му Радостин
Джогански няма да могат да водят отбора в 1 мач. Общият размер на глобата за
двамата е 187,50 лева съгласно провиненията, описани в доклада на длъжностните
лица. Лъчезар Дафков от Септември (Симитли) пък е наказан за срок от 3 срещи.
Причината е получен червен картон в сблъсъка.

Останалите футболисти с натрупани 5 жълти картона са Сидер Томов от Ботев
(Ихтиман), Георги Атанасов от Чавдар (Етрополе), Атанас Кръстев от Надежда
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(Доброславци), Даниел Златков от Вихрен (Сандански), Борислав Ангелов и
Александър Манолов от Германея (Сапарева баня). Всички те ще пропуснат следващата
среща на своите отбори.

Червеният картон на Георги Фикийн от тима на Банско също го вади за срок от 1 мач.
Наставникът на Беласица (Петрич) Атанас Ласков е лишен от правото да изпълнява
треньорски функции за 1 среща и глобен със 125 лева.

Борислав ЙОРДАНОВ
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