9 състезатели, треньор и масажист с наказания в ЮЗ Трета лига
Петък, 06 Май 2022 21:27

19-годишният Сашо Лебанов ще пропусне принудително следващия мач на дублиращия тим на Хе
Трима играчи и наставника на Оборище (Панагюрище) бяха санкционирани от зоналната
Дисциплинарна комисия в столицата.

За срок от 6 срещи са спрени състезателните права на Стенислав Георгиев. Играчът на
панагюрци е наказан за блъскане на страничния рефер Виктор Кукуянов по време на
злополучното домакинство срещу ФК Кюстендил. Инцидентът се разиграл в 74-та
минута и завършва с червен картон за Георгиев, а „воеводите“ губят с 0:4. Освен това по
доклад за обида на длъжностно лице за 2 срещи е наказан и съотборникът му Георги
Нетов. Старши-треньорът на Оборище Кириакос Георгиу пък няма да ръководи своя
тим в официални срещи за срок от 3 мача и е глобен с 250 лева. Причината е използване
на обидни или оскърбителни думи и/или жестове, констатирани от длъжностните лица.
Заради получен пети жълти картон в двубоя срещу кюстендилци Мартин Попов ще
отсъства от терена за една среща.

Още четирима играчи от ЮЗ Трета лига натрупаха по пет официални предупреждения.
Следващите двубои на своите тимове ще пропуснат Николай Орозов от Пирин II
(Благоевград), Кристиян Фурнаджиев от Гранит (Владая), Калоян Радков от Чавдар
(Етрополе) и Сашо Лебанов от Хебър II (Пазарджик).

Без състезателни права за срок от две срещи останаха Ивайло Бояджиев от Балкан
(Ботевград) и Петър Рогозански от Рилски спортист (Самоков). Те достигнаха котата от
9 жълти картона през този сезон.

Дисциплинарната комисия наложи имуществена санкция в размер на 250 лева на
масажиста на Сливнишки герой (Сливница) – Николай Петров.
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Отборът на Беласица (Петрич) е глобен с общо 500 лева и има наложено
предупреждение за лишаване от домакинство.

Борислав ЙОРДАНОВ
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