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Станислав Апостолов

Борислав Колев
Най-младият ръководещ съдия в Югозападната „В“ група – Станислав Апостолов получи
назначение за неделния двубой между Септември (Симитли) и Струмска слава
(Радомир). Реферът от Стамболийски дебютира през есента в трета дивизия.
Възпитаникът на Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев“ в Пловдив,
ръководи двубоя между Струмска слава и Септември (Сф). Станислав Апостолов е
арбитър от 2007 г., но поради възрастово ограничение за „В“ група свири първия мач в
кариерата си през 2013 г. Негови асистенти ще бъдът съгражданинът му Деян
Георгиев и Георги Шопов от Брацигово. Четвърти съдийски пратеник е Симеон Великов
от Петрич, а делегат – Пламен Коцев от София.

Рефери от „А“ група пък получиха мачовете в Панагюрище, Ихтиман и Сапарева баня.

Вихрен Манев
Сблъсъкът между Оборище и Миньор (Перник) бе възложен на Георги Димитров.
Столичанинът ще бъде подпомаган от колегите си Ивайло Милков и Добромир Митев.
Резервен съдия е Цанко Миндалов от Стамболийски. Представянето на арбитрите ще
оценява Велко Попов от София.

Борещият се за оцеляване тим на Ботев (Ихтиман) приема Сливнишки герой (Сливница),
а правосъдие на терена ще раздава Борислав Колев от София. Столичанинът е
международен съдия по футзал и е повикан за трети път през този сезон във „В“ група.
Засади ще маркират Павел Драгомиров и Петър Гешев. Ред около резервните скамейки
ще създава Павел Цеков. Оценките на столичните представители на футболната
Темида ще напише бившия арбитър Петър Стайков от Пазарджик.
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Людмил Павлов
Гостуването на лидера в групата – Пирин (Благоевград) на Германея (Сапарева баня)
пък бе дадено на Вихрен Манев. Флаговете ще вдигат Цветан Трифонов и Стоян
Владимиров. Резервен арбитър е Иво Ценов. Делегат на мача е Стефан Йорданов.
Всички длъжностни лица са от София.

Светослав Джевизов
Бившият играч на Чавдар (Етрополе) – Людмил Павлов получи съдийски правомощия за
срещата между Велбъжд (Кюстендил) и Места (Хаджидимово). Първи асистент е
Мартин Миладинов от Сливница, а втори – Ивелин Цветков от Ботевград. Четвърти
арбитър е Марио Спасов от Сливница. Делегатски пратеник е перничанина Пламен
Илиев.

Своя пети мач в трета дивизия ще ръководи столичанинът Иво Андреев. Юристът ще
следи за спазването на правилата на мача между Септември (София) и Балкан
(Варвара). Лайнсмени ще бъдат Генчо Зарев от София и Тони Кирилов от Радомир.
Резервен съдия е Димитър Стайков. Делегатските правомощия получи Илиан Младенов
от София.

Двубоят между Спортист (Своге) и Беласица (Петрич) бе поверен на Светослав
Джевизов. Тъчарбитри ще бъдат Веселин Митрушев и Радослав Димитров. Четвърти
съдийски пратеник е Тенчо Гошев. Столичното присъствие оформя делегата Даниел
Милушев.

Борислав ЙОРДАНОВ
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