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Калин Людмилов

Георги Иванов
Зоналната съдийска комисия даде 4 двубоя от поредния 24-ти кръг на арбитри, които
не са свирили мачове през пролетта в Югозападната трета дивизия. Всички седем
срещи ще се играят на 18 април от 16:00 часа – Разпети петък. Според вярванията на
този ден е разпнат Божият син Иисус Христос, за да стане изкупителна жертва за
греховете на човечеството.

Едноличният водач – Пирин (Благоевград) посреща на своя стадион „Христо Ботев“
основния си преследвач до момента – Оборище (Панагюрище). Сблъсъкът логично бе
поверен на елитния рефер Калин Людмилов. Столичанинът, който е бивш капитан на
набор 1978 в школата на ЦСКА, е използван само за най-възловите мачове при
аматьорите и това ще бъде първи мач за него в Югозападната трета дивизия през
2014-а. Засади на мача в Благоевград ще маркират Антон Терзиев и Петър Симов.
Четвърти рефер е Йото Гарабедов. Делегатското назначение бе връчено на Илия
Солунов от Дупница.

Борислав Ненков
Първи мач след Нова година в трети лига ще ръководи и благоевградчанина Георги
Иванов. Той ще раздава правосъдие в мача между Струмска слава (Радомир) и
Спортист (Своге). Тъчарбитри са съгражданина му Георги Стоянов и Спиро Цветков от
Петрич. Резервен съдия е Симеон Великов от Петрич. Пратеник на БФС е перничанина
Пламен Илиев.
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Красимир Атанасов

Септември (Симитли) излиза на собствен терен срещу Ботев (Ихтиман). Първи наряд за
пролетния полусезон в трета лига ще изпълнява Красимир Атанасов от София.
Лайнсмени са Павел Драгомиров и Георги Великов. Четвърти съдия е Йордан
Воденичаров от Сандански. Представител на БФС е шефът на футболната централа в
Благоевград – Александър Кабзималски.

Първа съдийска изява за полусезона ще има и Борислав Ненков, който ще ръководи
срещата между Миньор (Перник) и Германея (Сапарева баня). Флаговете ще вдигат
колегите му Любин Димитров и Радко Кръстанов. Четвърти представител на Темида е
Иво Андреев. Делегат на двубоя е Илиан Младенов. Всички длъжностни лица са от
София.

Иван Иванов

Георги Минов
Интернационална съдийска бригада бе назначена на двубоя между Вихрен (Сандански)
и Балкан (Варвара). Главен арбитър е столичния юрист Георги Минов. Първи асистент
е Александър Александров от Кюстендил, а втори – Тони Кирилов от Радомир. Ред
около резервните скамейки ще създава Ивайло Ганчев от Благоевград. Любопитното е,
че четиримата рефери са представители на 4 различни областни съдийски колегии –
София, Кюстендил, Перник и Благоевград. Представянето на арбитрите ще оценява
Стефан Йорданов от столицата.

Срещата между Сливнишки герой (Сливница) и Беласица (Петрич) ще реферира Иван
Иванов от София. Около страничната линия ще се движат Красимир Миланов и
Александър Моллов. Столичното присъствие се допълва от резервния съдия Павел
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Цеков и делегата Пламен Коцев.

Борислав ЙОРДАНОВ
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