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Съставът на Места (Хаджидимово) взе победата в 91-та минута на мача с
Съставът на Места (Хаджидимово) надви с 2-1 гостуващия Бенковски (Пз) в среща от
междинния XI кръг на Югозападната „В” АФГ. Резултатът в полза на домакините на
стадион “Димитър Лекин“ откри Илиян Масърлиев в 30-та минута. В 76-та гостите от
Пазарджик върнаха попадението чрез
Георги Василев
. В 91-та минута груба грешка на вратаря на „Бенковски“
Петър Стоичков
се оказа фатална. Крайното 2-1 фиксира
Юсеин Чивилиев
. Съставът на „Места” от няколко дни е без официален старши треньор, след като
досегашния
Стефан Караянев
хвърли оставака. Тимът от
Хаджидимово
бе воден от по-опитните в отбора капитана
Георги Шишков
и
Иван Стоилов
.
Сливнишки герой (Сливница) запази 100% си точков актив у дома след успех с 2-0 срещу
Левски (Елин Пелин). Двата гола за тима на Венци Рангелов отбеляза Юлиян
Куртелов
преди
почивката. Капитанът на „героите“
Руслан Нацев
изпусна дузпа в 32-та минута на срещата.
Девета поредна победа регистрира едноличния лидер Малеш (Микрево). Съставът,
воден от Пламен Мицански надигра с 2-0 гостуващия Перун (Кресна).
Историческа първа победа като гост в трета дивизия постигна Витоша (Долна Диканя).
Новакът излъга с 0-1 в Пазарджик състава на Хебър (Пз).
Отборът на Германея (Сб) си тръгна с 1 точка от пернишкия квартал “Димова махала“.
Възпитаниците на Борис Кръстев завършиха 1-1 с домакините от Миньор 1919 (Пк). В
64-та минута
Димитър Чечев технично прехвърли
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стража на домакините за 0-1. В 89-та минута домакините стигнаха до равенството 1-1.
Първо домакинско поражение претърпя Велбъжд (Кюстендил). Двубоят на стадион
“Осогово“ не предвещаваше негативния развой на мача за домакините. Играчите на
треньора Димитър Соколов поведоха чрез Бисер Методиев в средата на първата
част. През второто полувреме „Велбъжд” изпусна да реши мача. В заключителните 10
минути на срещата гостите от Петрич нанесоха своя двоен удар. Стойков изравни в
81-та минута, а Дамянов от дузпа в последната минута на редовните 90 узакони успеха
на „Беласица“ с 1-2.
Ботев (Ихтиман) взе трите точки срещу Струмска слава (Радомир). Домакините
спечелиха с 1-0, а попадението реализира Кристиян Дечев.
Бенковски (Костинброд) инкасира домакински неуспех с 0-1 срещу Пирин (Разлог). За
гостите се разписа Златко Богоев.
Двубоят между Нови Искър и Витоша (Бистрица) не завърши. Домакините поведоха в
резултата с 1-0 през първото полувреме. На почивката охранителите на мача изчезнаха
и втората част въобще не започна. Така гостите спечелиха служебно с 0-3.
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