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Таско Тасков
Двама рефери от „А“ група ще изпълняват своите задължения в мачове от
Югозападната „В“ група.

Георги Игнатов
Ключовата среща между тимовете на Германея (Сапарева баня) и Струмска слава
(Радомир) бе възложена на Таско Тасков. Съперниците се намират един до друг в
класирането и имат спешна нужда от точки, за да се отдалечат от опасната зона.
Странични съдии ще бъдат Димитър Павлов и Георги Великов. Четвърти арбитър е
Ивайло Ненков, а делегат – бившия съдия и настоящ член на Зоналната съдийска
комисия Любен Ангелов.

Съставът на Ботев (Ихтиман) пък приема едноличния водач в дивизията – Пирин
(Благоевград). Домакините ще се хвърлят здраво в мача, който ще свири опитния
Георги Игнатов. Реферът от София ще излезе за мач №103 във „В“ група. Лайнсмени са
Светлин Симеонов и Веселин Митрушев. Резервен съдия е Борислав Ненков. И в този
двубой оценките на арбитрите ще постави един от членовете на комисията, определяща
нарядите – Кънчо Димитров.

Три от срещите в неделния кръг бяха поверени на съдийски тройки, преминали през
специализирания семинар, доближаващ се максимално до програма CORE на УЕФА.

Николай Рамунски
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Селектираните арбитри работят с индивидуални ментори, които следят отблизо изявите
им по терените. Поради тази причина съдийските шефове от Зоналния съвет изпратиха
арбитри от Североизточна България на двубоя между Велбъжд (Кюстендил) и
Септември (Симитли). Нарядът взе 27-годишния Петър Кирилов от Добрич. Асистенти
на бившия футболист на Добруджа са колегите му от Варна Михаил Кръстев и
Красимир Атанасов. Ред около резервните скамейки ще създава Димитър Димитров от
Перник. Пратеник на футболната централа е ексрефера Валери Петровски от София.

Петър Григоров
Таланти бяха назначени и на двубоя между Спортист (Своге) и Вихрен (Сандански).
Централен съдия е столичанина Николай Рамунски. Първи асистент е Кирил Чакъров
от Благоевград, а втори – Деян Георгиев от Стамболийски. Резервен съдия е Димитър
Стайков от София. Делегат е шефа на първенствата в Софийска област Петьо Дончев.

Бившият юноша на Левски (София) – Петър Григоров пък ще раздава правосъдие на
мача между Оборище (Панагюрище) и Беласица (Петрич). Функциите на негови
помощници ще изпълняват Георги Минев и Пламен Ванков. Четвърти съдия е Невелин
Гугутков от Септември. Делегатското назначение взе Златко Благоев от София.

Ивайло Ганчев
Сблъсъкът между Балкан (Варвара) и Миньор (Перник) ще ръководи опитния Ивайло
Ганчев от Благоевград. Опитният арбитър, който има над 10 сезона в Югозападната „В“
група ще запише втори мач в настоящото първенство. Тъчарбитри са съгражданите му
Евгени Маринков и Атанас Тимев. Четвърти представител на Темида е Ивайло
Младенов от Дупница. С делегатски правомощия ще бъде Валентин Борисов от София.

Последният мач от кръга между Септември (София) и Сливнишки герой (Сливница)
няма да се проведе по вина на домакините. Очаква се столичният отбор официално да
напусне Югозападната „В“ група през следващата седмица.
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Борислав ЙОРДАНОВ
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