Изпратиха топрефер във Варвара
Петък, 08 Ноември 2013 22:57

Ангел Ангелов
За първи път в клубната история на Балкан (Варвара), рефер от родната „А“ група ще
свири на тима в шампионата на Югозападната "В" група. Новаците приемат отборът на
Септември (Симитли), който ползва лиценза за участие на Перун (Кресна). Сблъсъкът
ще бъде ръководен от Ангел Ангелов, който е в ранглистата на арбитрите в елитната ни
дивизия. На бившия международен рефер ще асистират колегите му Владимир Велев и
Генчо Зарев. Ред около резервните скамейки ще създава Павел Цеков. Делегатското
назначение бе връчено на ползващия се с огромен авторитет столичанин Илиан
Младенов.

Калин Людмилов
Зоналната съдийска комисия изпрати рефер от родната „А“ група и на срещата в
Сандански, където съперници ще бъдат домакините от Вихрен и лидера Пирин
(Благоевград). Двубоят бе възложен на Калин Людмилов. Лайнсмени ще бъдат
Димитър Русев и Петър Симов. Четвърти съдийски пратеник е Иван Иванов. Изявите
на арбитрите ще следи Владимир Неделчев от София.

Християна Гутева
Женска съдийска бригада пък ще раздава правосъдие на стадион „Орчо войвода“.
Тимът на Оборище приема Велбъжд (Кюстендил), а свирката ще надува столичанката
Християна Гутева. Бившата лекоатлетка ще бъде подпомагана от колежките си Ирина
Накева и дебютантката в третия ешелон - Павлета Рашкова. Събитията извън
игралното поле ще контролира международната съдийка Димитрина Милкова. Четирите
дами ще бъдат оценявани от секретаря на АФЛ – Александър Шатровски от Перник.
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Петър Доровски

Димитър Димитров
Срещата между Ботев (Ихтиман) и Миньор (Перник) ще ръководи специалистът по
юридически науки – Петър Доровски. Столичанинът ще бъде придружаван от
асистентите си Радко Кръстанов и Стилиян Радиев. Четвърти представител на Темида
е Георги Андреев. Пратеник на БФС е бившия рефер Любен Ангелов, който е и член на
Зоналната съдийска комисия.

Домакинството на аутсайдера – Септември (София) срещу Германея (Сапарева баня) бе
поверено на Димитър Димитров от Перник. Засади ще маркират съгражданите му
Данаил Петракиев и Петър Рангелов. Четвърти съдия е Кирил Кирилов от Радомир.
Делегат на срещата е Стефан Йорданов от София.

Георги Минов

Адриан Петров
Юристът Георги Минов получи наряд за сблъсъка между Беласица (Петрич) и Струмска
слава (Радомир). Тъчарбитри ще бъдат Пламен Колев и Александър Моллов. Резервен
съдия е Петър Митрев. Пратеник на БФС е Александър Кабзималски от Благоевград.
За спазването на правилата на мача между Сливнишки герой (Сливница) и Места
(Хаджидимово) ще следи Адриан Петров от София. Съдийското трио е оформено от
асистентите Борислав Понорски и Добромир Митев. Четвърти съдия е Тенчо Гошев.
Делегатският наряд ще изпълнява столичанинът Николай Добрев, който е част от
ръководството на ЗС на БФС – София.
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