Хитът „Хебър” чака Бенковски (Костинброд)
Събота, 08 Май 2010 20:42

Футболистите на Бенковски (Костинброд) ще срещнат подсиления с класни попълнения състав н

Супер селекцията на Хебър (Пазарджик) продължава спасителната си акция по
терените на Югозападната „В” група. Тимът от областният град приема Бенковски
(Костинброд) в среща от XXXV кръг. Пазарджишкият отбор не е губил от 5 мача насам.
„Бенковски” пък е на обратния полюс с 3 поредни загуби. С оглед на моментното
състояние на „Хебър” визитата на гостите от Костинброд на стадион „Георги
Бенковски”, точно в този момент ще наподобява „Мисията невъзможна”.

Другият шлагер от пролетта - съставът на Ботев (Ихтиман) ще приеме Витоша (Долна
Диканя). Домакините ще се хвърлят за задължителни 3 точки, които да ги укрепят в
третия ешелон.

Велбъжд (Кюстендил) няма друга алтернатива освен трите точки срещу Малеш
(Микрево). Гостите си извоюваха правото да играят в Западната „Б” група, но преди
това ще влязат индиректно в преразпределението на силите около „зоната на здрача”.

Сложно изглежда положението и на Левски (Елин Пелин). Тимът, предвождан от Бисер
Иванов
– Легендата ще има коварно гостуване на стадион „Димитър Лекин”. Домакините от
Места (Хаджидимово) играят изключително успешно на собствен терен през пролетта.

Заплетен мач се очертава между Нови Искър и Сливнишки герой (Сливница).
Домакините се нуждаят от успех, за да не треперят в последните кръгове. Гостите пък
гонят високи цели в първенството и също ще търсят максимума.
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Сили за второто място в групата ще премерят Миньор (Бобов дол) и Пирин (Разлог).
Домакините са в по-изгодна стартова позиция. Освен това те ще разчитат и на
подкрепата на своите фенове.

Отборът на Германея (Сапарева баня) излиза пред собствена публика срещу Беласица
(Петрич). Двата тима, които се намират в средата на таблицата определено доиграват
сезона в Югозападната „В” група.

Мач най-вече за престиж ще имат и тимовете на Струмска слава (Радомир) и Бенковски
(Пазарджик). Домакините гравитират около „златната среда”, а гостите са окупирали
здраво петото място.
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