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Ва
лентин Драчев
С голяма доза южни страсти и едва 4 гола започна в неделя пролетният дял от
първенството на Югозападната „В” група.

В центърът на събитията попадна регионалното дерби между Перун (Кресна) и
Беласица (Петрич). Двата отбора завършиха без победител – 1:1, но резултата не
изчерпва всичко в този доста нервен сблъсък. Гостите завършиха мача с 9 души заради
червени картони. През втората част главният рефер Михаил Цонев от София изгони
Кирил Заков
и преди него
Стойчо Георгиев
. След санкцията последният и клубният шеф на домакините
Валентин Драчев
пък си спретнаха класическа словесна престрелка, която се размина с тежки физически
сблъсъци. В ролята на миротворец се изяви дежурният делегат
Александър Кабзималски
. Точно шефът на ОС на БФС – Благоевград предотврати по-тежки инциденти, но
очевидно този мач ще отвори доста работа на Дисциплинарната комисия към ЗС на
БФС – София.

Емил Драчев в 20-та минута се разписа от дузпа за домакините, а в 78-та Андон
Атанасов
изравни за крайното 1-1.

Сред зрителите на неделната среща на стадион „Македония” бяха забелязани и
наставниците на Малеш (Микрево) – Пламен Мицански и Пирин (Разлог) – Иван
Стойчев

.
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Михаил Цонев

Далеч по-тихо и спокойно от мача в Кресна минаха останалите три двубоя от 20-ти
кръг, които не бяха отложени.

В Ихтиман опитният състав на Сливнишки герой (Сливница) измъкна ценни три точки
след 0-1 срещу местния "Ботев". Автор на единственият гол в срещата стана
Николай Миланов
в 53-та минута.

90 минути без гол на стадион „Бончук” в Дупница завъртяха отборите на Германея
(Сапарева баня) и Левски (Елин Пелин).

Места (Хаджидимово) пък излъга с икономичното 1-0 Хебър (Пазарджик) при
повторното завръщане на Стефан Караянев начело на домакините. Победният изстрел
бе дело на бившият кадър на Единство (Дъбница) –
Юсеин Топчи
в 4-та минута.
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