Витоша (Долна Диканя) взе скалпа на Велбъжд в Кюстендил
Неделя, 18 Октомври 2009 19:02

Съставът на Витоша (ДД) удари сензационно с 0-1 като гост Велбъжд (Кюстендил) в
среща от неделния XIII кръг на Югозападната „В” група. Отборът от радомирското село
Долна Диканя, което има около 500 жители нанесе изключително неприятна загуба на
тима от областния град. Единствения гол в мача реализира Цветомир Любенов в 14-та
минута. Възпитаниците на наставника
Кирил Кунев
в предното си гостуване надвиха друго бивше величие – Хебър (Пз) със същия резултат.
Лидерът Малеш (Микрево) прибави нови 3 точки към актива си след успех с 1-2 срещу
домакините от Бенковски (Костинброд). Играчите на Пламен Мицански подпечатоха
успеха си само за 180 секунди с точни удари на
Александър Симеонов
(58-та) и
Лъчезар Дафков
(61-та).
Сашо Александров
в 90-та направи загубата на Бенковски (Костинброд) по-почетна.
Хебър (Пазарджик) прекъсна черната си серия. Играчите на Владимир Йонков
спечелиха с 3-1 срещу Левски (Елин Пелин).
Спас Гигов
– Фокера откри за домакините в 17-та минута. В 23-та гостите си вкараха автогол. В
62-та минута
Филип Филипов
наниза трети гол за „зелените”. Малко преди последния съдийски сигнал ветерана
Милен Радуканов
вкара почетно попадение за гостите.
Победа записи и другият представител на Пазарджик в трета дивизия. Бенковски (Пз)
измъкна минимален успех с 0-1 като гост срещу Ботев (Ихтиман). Победното попадение
бе дело на Георги Василев в 33-та минута.
На собствения си стадион „Николай Кръстев – Шулц” Миньор (Бобов дол) нямаше
проблеми с Беласица (Петрич) и спечели с 4-0. С по 2 гола се отчетоха Петър Пенев и Х
ристо Габаров
. Петър Пенев вкара в 43-та и 51-та минута. Вторият му гол бе от дузпа, която бе
единствената в този XIII кръг на Югозападната „В” група. Колегата му Габаров пък бе
точен в 70-та и 90-та минута.
Подобна бе ситуацията и на стадион „Димитър Лекин” в Хаджидимово. Домакините от
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„Места” победиха с 4-0 гостите от Витоша (Бистрица). Ангел Чилев откри резултата
след четвърт час игра.
Димитър Парасков
добави още 2 попадения в сметката на домакините в 58-та и 88-та минута. Четвъртия
гол в мрежата на Витоша (Бистрица) отбеляза
Юсеин Чивилиев
в 74-та минута.
Съставът на Германея (Сапарева баня) излъга като домакин с 3-2 гостуващия Струмска
слава (Радомир). Двубоят се игра на стадион „Бончук” в Дупница заради течащия
ремонт на стадиона в Сапарева баня.
Домакините обърнаха развоя на срещата от 1-2 до 3-2. Мача почна отлично за Германея
(Сб) и Ивайло Златанов в 29-та минута откри. След почивката гостите вкараха 2 гола,
които „завързаха” изхода от срещата.
Борислав Николов и Ва
нчо Стоилов
съответно в 55-та и 75-та минута доведоха двубоя до 1-2. Бърз гол на
Светослав Сакаджийски
в 77-та минута върна надеждите на Германея (Сб) за трите точки. Крайният успех
донесе
Румен Ангелов
– Шивача, който 5 минути преди края фиксира крайното 3-2.
Перун (Кресна) изненада неприятно Сливнишки герой в Сливница, взимайки точка.
„Перуните” могат да съжаляват, защото изравнителния гол за домакините падна в 90-та
минута. На два пъти (12-та, 71-та минута) Емил Драчев извеждаше гостите напред в
резултата. Щатният голаджия на „Сливнишки герой”
Юлиян Куртелов
вкара в 62-та минута. Бившия играч на Пирин (Разлог) и Банско
Марк Григоров
пък възстанови равенството в последната минута на мача и домакините се разминаха с
конфузно поражение. До този мач „Сливнишки герой” бе с пълен актив у дома.
Отборът на Нови Искър претърпя домакински неуспех с 0-2 срещу Пирин (Разлог).
Възпитаниците на Иван Стойчев продължават опитите си да съкратят дистанцията до
водача в трета дивизия Малеш (Микрево). Добра работа в тази посока свършиха двата
гола на
Тодор Пандев в 30-та и 65-та минута.
Щурмовакът се очертава като един от основните кандидати за голмайстор през есента в
Югозападната "В" АФГ.
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