Пирин (Рз) поведе, три отбора с пълен актив
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Играчите на Пирин (Разлог) ще играят ключова роля през този сезон в Югозападната "В" група

Съставът на Пирин (Разлог) е новият водач в Югозападната „В” група след срещите от II
кръг. Играчите на Иван Стойчев спечелиха убедително с 4-1 срещу гостите от Хебър
(Пз). Два гола вкара
Георги Фикийн (77, 88), а по
веднъж се разписаха
Владислав Христов
(17) и
Тодор Пандев
(65) от дузпа. Почетното попадение за „Хебър” бе дело на
Атанас Кочанов
(29).

Втори успех в първенството записа и Миньор (Бобов дол), който победи с 0-3
домакините от Левски (Елин Пелин). Трите точки с голови изстрели узакониха Валентин
Ванов
(45),
Веселин Лозанов
(74) и
Христо Габаров
(78). Това бе и единствената победа за гостуващ отбор в този кръг.

С пълен актив е и тима на Витоша (Бистрица). Съотборниците на премиера Бойко
Борисов
излъгаха с 1-0 Места (Хаджидимово). Победният гол заби
Росен Василев
.
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Дошлият от профифутбола - Балкан (Ботевград) спря Локомотив (Септември) с 3-2.
Домакините бяха водени от бившия национал Мариян Христов. Шампионът на
Германия с „Кайзерслаутерн” откри в полза на „Балкан” в 16-та минута. Впоследствие в
мрежата на „железничарите” вкараха
Ивайло Стоименов
(32) и
Райко Влъчков
(60). За гостите на 2 пъти блесна
Дончо Асенов
(22, 66).

Дончо Асенов (в червено - черен екип) вече има 3 гола в трета дивизия

Най-изразителен успех от началото на сезона регистрира Бенковски (Пазарджик).
Възпитаниците на наставника Спас Спасов разгромиха с 6-1 Ботев (Ихтиман). Петър
Еленкин
(39, 90) вкара на 2 пъти, а по веднъж реализираха
Атанас Трендафилов
(9),
Мартин Газиев
(23),
Ангел Лачов
(53) и
Венислав Попов
(84). За гостите първият гол в първенството отбеляза
Георги Петров
(62).

Сливнишки герой (Сливница) се поздрави с първа победа през новия шампионат.
Селекцията на Венци Рангелов нанесе загуба с 3-1 на Перун (Кресна). Попаденията за
победителите бяха дело на
Юлиян Куртелов (24), Дея
н Петров
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(41) и
Христо Петров
(53). Голът на честта за гостите вкара
Атанас Топалов
(56).

Отборите на Септември (София) и Витоша (Долна Диканя) не излъчиха победител,
завършвайки 1-1. Точно такова бе съотношението и на изгонените играчи от двата
отбора. Борислав Недялков откри за гостите в 21-та, а четири минути по-късно Никол
ай Николов
възстанови равенството. 10 минути преди края столичани изпуснаха да вземат
максимума, след като изпуснаха дузпа.

Струмска слава (Радомир) надхитри с 2-1 Германея (Сапарева баня). Всичко
по-интересно се случи през второто полувреме. В 65-та минута Тодор Зюмбулев откри
за домакините, но три по-късно
Румен Гьонов
изравни. Гостите завършиха мача с 10 състезатели заради червен картон. В 87-та
минута
Кирил Йорданов
остави трите точки в
Радомир
с решителен втори гол.

Последният мач от II кръг в Югозападната „В” група бе изтеглен с 24 часа. В него
Велбъжд (Кюстендил) срази с 4-0 гостите от Авангард (Бачево). Домакините поведоха с
3-0 до почивката с 2 попадения на Янко Янков (1, 23) и едно на Бисер Методиев (40).
През втората част "Велбъжд" добави още 1 гол чрез
Иво Максимов
(72) за крайното 4-0.
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