Септември (Сим) лети високо, Левски (Дб) се приземява
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Водачът в трета дивизия Септември (Симитли) премина победоносно през Сливница,
побеждавайки домакините от „Сливнишки герой” (на снимката) с 2-1 и продължава да е
начело в Югозападната „В” група. Играчите на Спас Стоименов вече 22 срещи (19
победи и 3 равенства) нямат загуба.
Още един отбор от пиринско остава в битката за върха. Малеш (Микрево) срази с 3-1
като гост Ботев (Ихтиман). Домакините се оказаха ниско препятствие за шампионските
мераци на Пламен Мицански и компания.
На стадион „Искър” в Самоков наказаният тим на Левски (Долна баня) се доближи до
„А” окръжна група след тежко поражение с 1-4 от Пирин 2001 (Благоевград). Трите
точки идват в много важен момент за тима на Ивайло Андонов, който се отлепи от
дъното. Левски (Дб) пък вече стигна кота „14 поредни загуби”.
На стадион „Осогово” в Кюстендил общинския „Велбъжд” успя да вземе трите точки с
гол от дузпа на Росен Стоянов. Наказателният удар за игра с ръка в наказателното
поле бе отсъден в даденото от столичния рефер Йото Гарабедов добавено време на
втората част.

Йото Гарабедов
„Хебър” прибави първи 3 точки към актива си под ръководството на новия си наставник
Атанас Пашев. Пазарджишкия отбор спечели с 1-0 срещу „Люлин”. Точен за домакините
в 31-та минута бе щатният реализатор Генчо Симеонов. Десет минути преди това той
пропусна да вкара от дузпа.
Германея (Сапарева баня) и Левски (Елин Пелин) завършиха 1-1.
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Другото равенство в този XXX кръг бе регистрирано в Добринище. Там домакините не
успяха да пробият „тухленият зид” на Велбъжд (Костинброд), който продължава да
събира точки от гостуванията си с отработеното 0-0.
На стадион „Димитър Лекин” в Хаджидимово, „Места” си пое глътка чист въздух след
убедителното 4-1 срещу Струмска слава (Радомир).
Витоша (Бистрица) надигра с 2-1 гостуващия тим на Миньор’19 (Перник).
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