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Международният съдия Николай Йорданов бе изпратен на култовото дерби за
оцеляване между съставите на Германея (Сапарева баня) и Ботев (Ихтиман). Мачът е
от огромно значение и за двата тима, които ще хвърлят всички сили за оставането си в
Югозападната „В“ група.

Кънчо Димитров
Столичният арбитър вече вдигна 2 червени картона в досегашните си 3 срещи в
аматьорската дивизия, а в събота направи и своята генерална репетиция на мача от
родната „А“ група между Ботев (Пловдив) и Лудогорец (Разград).

Преди близо 2 месеца Николай Йорданов раздаваше правосъдие и в мегасблъсъка на
Северозападната „В“ група между Етър (Велико Търново) и Локомотив (Горна
Оряховица). Регионалното дерби събра близо 7 000 зрители и завърши без победител –
1:1. Двубоят бе охраняван от рекордните за стандартите на аматьорския футбол 117
служители на ОДМВР – Велико Търново и 20 жандармеристи.

Срещата в Сапарева баня едва ли ще достигне такива мащаби, но при всички положения
ще прикове вниманието на значителна част от феновете на Германея и Ботев. По
предварителна информация гостите от Ихтиман ще разчитат на своя агитка, която ще
тръгне организирано към градския стадион в курортния град.

Асистенти на Николай Йорданов ще бъдат международния асистент Веселин Мишев и
Димитър Добромиров. Четвърти арбитър е Иван Иванов. Специален пратеник на БФС
е бившия рефер Кънчо Димитров, който е член на Зоналната съдийска комисия.
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Димитър Буров

Тихомир Алексов
Извънреден наряд при аматьорите тази неделя пък получи неговият син – Георги
Димитров. Столичанинът, който е в ранглистата на „А“ група, ще реферира дербито на
Северозападната трета дивизия между водача в групата - Локомотив (Мездра) и Етър
(Велико Търново). Лайнсмени на сблъсъка между „железничари“ и „боляри“ ще бъдат
Иво Боев и Младен Маринов. Резервен съдия е Николай Малджански от Монтана.

Регионалният двубой между Пирин (Благоевград) и Беласица (Петрич) бе поверен на
Александър Костадинов. Столичанинът е с понижен кредит на доверие в
професионалния футбол заради представянето си на мача Лудогорец – Ботев (Пд). На
стадион „Христо Ботев“ в Благоевград ще му асистират Юлиан Тодоров и Пламен
Ванков. Функциите на резервен съдия бяха дадени на Васимир Ел – Хатиб. Делегат на
мача е Ивайло Симеонов. Всички длъжностни лица са от столицата. При пълен успех в
този мач, Пирин (Благоевград) ще стане предсрочно шампион в Югозападната „В“ група.

Преследвачът на „орлетата“ – Оборище (Панагюрище) има визита на Струмска слава
(Радомир). Главен арбитър на мача е експерта по органичен синтез Тихомир Алексов.
Засади в двубоя ще маркират Любин Димитров и Радослав Димитров. Извън терена ще
бъде колегата им Павел Цеков. Представянето на арбитрите ще оценява бившия съдия
Любен Ангелов, който е една от основните фигури в Зоналната съдийска комисия.

Станислав Апостолов

Николай Рамунски
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Гардът на НСО – Димитър Буров ще следи за спазването на правилата на мача между
Вихрен (Сандански) и Сливнишки герой (Сливница). Негови помощници ще бъдат Петър
Симов и Радко Кръстанов. За резервен съдия бе определен Вангел Вангелов, а за
делегат – Валери Петровски. Всички длъжностни лица са от София.

Мачът между Места (Хаджидимово) и Балкан (Варвара) бе възложен на столичанина
Николай Рамунски. Първи негов асистент е Павел Драгомиров от София, а втори –
Виктор Лазаров от Перник. Четвърти арбитър е Мирослав Кузманов от София. Втори
делегатски наряд ще запише училищният директор Емил Терзийски. Санданчанинът,
който е независим общински съветник, е шеф на Земеделската професионална
гимназия „Климент Тимирязев“ в южния град.

Съдийска тройка от областната колегия в Пазарджик получи повиквателна за мача
между Велбъжд (Кюстендил) и Спортист (Своге). Срещата на стадион „Странджата“ ще
ръководи Станислав Апостолов от Стамболийски. Тъчарбитри са Георги Шопов от
Брацигово и Христо Андреев от Пазарджик. Четвърти съдийски представител е Кирил
Кирилов от Радомир. Делегат на срещата е Венцислав Давидков от Благоевград.

Борислав ЙОРДАНОВ
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