„Люлин” взе три точки от кръводарителя Левски (Дб)
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Лидерите не прощават

Съставът на „Люлин” излезе от опасната зона след успех срещу Левски (Д
Водачът в групата Септември (Симитли) преодоля съпротивата на домакините от
Добринище с 0-2 и продължава да е начело шест кръга преди края на сезона в трета
дивизия. Само за четвърт час игра в началото на срещата, гостите решиха мача с
попадения на Костурков и Лазаров.
В Разлог местния „Пирин” регистрира поражение с 1-3 срещу кандидата за „Б” група
Малеш (Микрево).
Последният в групата Левски (Долна баня) записа 16-та си поредна загуба в
първенството на трета дивизия. На неутралния терен на стадион „Искър” в Самоков,
гостуващия „Люлин” измъкна скъпоценни три точки в борбата за оцеляване,
побеждавайки с минималното 0-1.
Велбъжд (Кюстендил) пък обърна на 180 градуса от 0-2 до 3-2 гостуващия тим на
Миньор 1919 (Перник). Точни за победителите станаха Росен Стоянов с 2 гола и Филип
Михайлов. За перничани на 2 пъти реализира Виктор Матеев. При резултат 0-2 тима от
града под Хисарлъка остана с човек по-малко на терена заради червен картон на Бисер
Методиев.
„Сливнишки герой” счупи каръка след успех с 3-1 срещу състава на „Струмска слава”.
Сливничани домакинстваха в столицата на стадион „Георги Аспарухов” заради
наказание. За тима на Венци Рангелов вкараха Нацев, Цветков и Иванов.
Места (Хаджидимово) зарадва феновете си на стадион „Димитър Лекин”. Домакините
надвиха Хебър (Пазарджик) с 3-1. За „Места” откри бившия играч на Единство
(Дъбница) Юсеин Топчи. Валентин Найденов върна гостите от областния град в мача,
бележейки за 1-1. Бившия играч на „Чепинец” Бисер Влайков вкара за 2-1, а техничаря
Илиян Масърлиев оформи крайният резултат в мача – 3-1. Домакините завършиха
срещата в съкратен състав, тъй като Бисер Влайков си изпроси директен червен картон
заради удар без топка по противников състезател.
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Бомбата на кръга хвърли Велбъжд (Костинброд), който излъга с 0-1 домакините от
Ботев (Ихтиман).
Миньор (Бобов дол) надигра с 2-1 Пирин 2001 (Благоевград).
Пет гола видяха зрителите на стадиона в Бистрица, където техните любимци от
„Витоша” сразиха с 3-2 отбора на Левски (Елин Пелин).
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