Служебен жребий в трета дивизия
Петък, 06 Август 2010 20:28

Чепинец (в червено) и Левски (Елин Пелин) играха един срещу друг и на старта на сезон 2007/08

Съставът на Чепинец ще приеме Левски (Елин Пелин) в първия кръг на новото
първенство. Днес в Зоналния съвет на БФС в столицата жребият за предстоящия
шампионат на „В” Югозападна футболна група бе изтеглен повторно. Причината за
тоталната реконструкция на програмата е официалният отказ на Беласица (Петрич) да
участва в първенството
.

При тази развръзка на събитията от футболната централа бяха принудени да вкарат в
действие системата „Бергер” за 20 отбора. В противен случай щеше да се стигне до
абсурдна ситуация – по 2 отбора да почиват във всеки кръг с изключение на един.
Вторият сериозен аргумент, който натежа е, че в схемата с 20 отбора кръговете в
третия ешелон се намаляват с 1.

Отборите на „Чепинец” и Левски (Елин Пелин) са играли 6 мача помежду си през
последното десетилетие. В тях велинградчани са записали 5 поредни победи.

Новото първенство в Югозападната „В” група ще тръгне с класическо областно дерби.
Волята на жребия отреди амбициозния нов член на групата - Локомотив (Септември) да
домакинства на Бенковски (Пазарджик). Това ще е своеобразен сблъсък между
шампионите в Пазарджишката Бундеслига от последните 2 сезона.

Четвъртият отбор от региона – Хебър (Пз) излиза пред собствена публика срещу
Струмска слава (Радомир).
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Югозападна "В" АФГ - сезон 2010/2011

I кръг - 15 август 2010 година (неделя) от 18 часа

Пирин (Разлог) - Велбъжд (Кюстендил)
Хебър (Пазарджик) - Струмска слава (Радомир)
Германея (Сапарева баня) - ОФК Костинброд (Костинброд)
Чепинец (Велинград) - Левски (Елин Пелин)
Миньор (Бобов дол) - Септември (София)
Витоша (Долна Диканя) - Витоша (Бистрица)
Места (Хаджидимово) - Сливнишки герой (Сливница)
Перун (Кресна) - Балкан (Ботевград)
Локомотив (Септември) - Бенковски (Пазарджик)
Ботев (Ихтиман) - Авангард (Бачево)
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