Журналист взе лидерската битка между Миньор (Пк) и Оборище
Събота, 07 Септември 2013 13:08

Ивайло Младенов
Арбитър от най-високата категория – Международна, получи назначение за двубоя
между Миньор (Перник) и Оборище (Панагюрище). Битката между двата тима ще реши
съдбата на първото място след изиграването на неделните мачове. Перничани и
панагюрци са единствените със 100%-ов актив до момента в Югозападната „В” група.
Според предварителните прогнози на „Стадиона на мира” в Перник се очаква да се
изсипят поне 2000 зрители.

Цанко Миндалов

Съдийската комисия при ЗС на БФС – София гласува доверие на столичанина
Александър Костадинов. Журналистът от три години насам е в листата на
международните ни рефери. 33-годишният Костадинов ще бъде подпомаган от
асистентите си Ивайло Милков и Цветан Трифонов. Четвърти съдийски пратеник на
мача между „чуковете” и „воеводите” ще бъде Николай Рамунски. Делегатското
назначение получи Кирил Панайотов.

Първи мач в кариерата си ще свири дупнишкият рефер Ивайло Младенов. На него е
поверен двубоя между хита в трета дивизия – Балкан (Варвара) и последния в
класирането тим на Септември (София). Ролята на лайнсмени ще изпълняват
съгражданинът му Калоян Кацаров и Теодор Паунов от Кюстендил. Резервен съдия е
Младен Пенев от Кюстендил. Представянето на реферите ще следи секретаря на АФЛ
Александър Шатровски от Перник.

Методи Павлов

Направилият сполучлив дебют в „Б” група – Цанко Миндалов ще раздава правосъдие в
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мача между Беласица (Петрич) и Спортист (Своге). Бившият юноша на Локомотив
(Пловдив) ще бъде придружаван на стадион „Цар Самуил” в южния град от колегите си
Георги Димитров – Манекена и дебютанта Христо Андреев. За четвърти представител
на Темида бе избран Невелин Гугутков от Септември. Делегатското назначение бе
връчено на благоевградчанина Александър Кабзималски, който е член на
ръководството на Зоналния съвет на БФС в София.

Вангел Вангелов

Столичният рефер Методи Павлов ще пътува до Хаджидимово, където ще следи за
спазването на правилата на срещата между домакините от Места и гостите от Велбъжд
(Кюстендил). Негови асистенти ще бъдат Олег Панайотов и Кирил Попов. Ред около
резервните скамейки ще създава Ленко Витанов от Разлог. Пратеник на БФС на
стадион „Димитър Лекин” ще бъде Емил Терзийски от Сандански.

Регионалният сблъсък между Сливнишки герой (Сливница) и Ботев (Ихтиман) ще бъде
ръководен от Вангел Вангелов. Засади в мача ще маркират Мартин Венев и Веселин
Митрушев. За четвърти съдия бе назначен Георги Андреев. Съдийските оценки ще
напише регионалният футболен шеф в Софийска област – Петьо Дончев. Всички
длъжностни лица на срещата са от столицата.

Симеон Петров

Съставите на ОФК Пирин (Благоевград) и Германея (Сапарева баня) ще играят на
осветление. Двубоят е с начален час 19,00 и ще бъде ръководен от авторитетния
столичен арбитър Симеон Петров. Тъчрефери са Павлин Михайлов и Юлиян Тодоров.
Четвърти съдия ще бъде Станимир Тренчев. Делегат на срещата е Евгений Минчев от
София.

Последният мач от кръга между Струмска слава (Радомир) и Септември (Симитли) бе
отложен заради празника на град Симитли на 8 септември.
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