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9 гола на стадиона в Микрево

Отбраната на пернишкия Миньор 1919 (в жълто-черно) се пропука 7 пъти
Съставите на Малеш (Микрево) и Миньор 1919 (Перник) са на път да влязат в
историята. Двата тима си вкараха общо 9 гола в мача помежду им и подобриха
досегашният рекорд за среща с най-много отбелязани голове в първенството. В 5 от
изиграните до момента 330 срещи в Югозападната „В” група бяха падали по 8
попадения.
Малеш (Микрево) доказа, че в момента има най-доброто нападение в трета дивизия. На
стадиона в Микрево, домакините се подиграха със 7-2 с тима на Миньор 1919 (Перник).
Лидерът Септември (Симитли) бе по-пестелив и срази само с 4-1 тима на Германея
(Сапарева баня). Така „септемврийци” също продължават да пишат история. Тимът
навъртя серия от 25 срещи без загуба (22 победи и 3 равенства).
Драматизъм беляза и битката за оцеляване. Столичният „Люлин” отново се завърна в
зоната на изпадащите след като загуби безславно у дома с 0-1 от Сливнишки герой
(Сливница). Точен за „героите” бе топреализаторът им Младен Иванов.
Пирин 2001 (Благоевград) пък възроди надеждите си за футбол с марка „В” и през
следващия сезон. Играчите на Ивайло Андонов наказаха в Покровник с 2-1 гостите от
Банско (Добринище).
Отборът на Места (Хаджидимово) надигра с 2-0 гостите от Велбъжд (Кюстендил) на
стадион “Димитър Лекин”.
Съставът на Хебър (Пазарджик) взе очаквани три точки, без да се напряга много срещу
аутсайдера Левски (Дб). Възпитаниците на Атанас Пашев спечелиха с 2-0 с голови
изстрели на Валентин Найденов и Генчо Симеонов.
Левски (Елин Пелин) не се затрудни срещу Пирин (Разлог) и грабна трите точки,
побеждавайки с 3-1.
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Миньор (Бобов дол) продължава да мечтае поне за второто място. Отборът, воден от
опитния Юри Васев прегази с 1-3 като гост домакините от Струмска слава (Радомир).
Велбъжд (Костинброд) си осигури място в трета дивизия и през новото първенство
след домакински успех с 2-1 срещу Витоша (Бистрица).
Най-резултатните срещи в Югозападната „В” група
15-ти кръг
Септември (Сим) – Ботев (Ихт)
7-1
24-ти кръг
Люлин (Сф) – Велбъжд (Костинброд)
6-2
25-ти кръг
Ботев (Ихт) – Германея (Сап. баня)
6-2
29-ти кръг
Малеш (Микрево) – Германея (Сап. баня) 6-2
31-ви кръг
Струмска слава (Рад) – Левски (Дб)
8-0
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