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Адвокат Йонко Гергов (вляво) дълго време лекуваше контузия, но в неделя ще бъде на линия за

Последен мач в славната си 10-годишна съдийска кариера по терените на трета
дивизия ще запише в неделя култовият футболен рефер Йонко Гергов от Дупница.
Популярният юрист ще раздава правосъдие на двубоя между Пирин (Благоевград) и
Вихрен (Сандански). Нарядът за този мач не е никак случаен, защото „орлетата“ ще
получат купата и златните медали за първото си място в първенството.

Светослав Джевизов

Дебютът на Йонко Гергов в Югозападната трета дивизия датира през далечната 2004
г. Тогава той получава своето „бойно кръщение“ по южните щати като асистент на
двубоя между тимовете на Изтребител (Ново Делчево) и Миньор (Перник), завършил
2:2. Преди да използва жълтия и червения картон, той е вратар на Марек, Германея
(Сапарева баня) и Стефанел (Дупница), който извежда до промоция в третия ешелон.

До този момент реферът от Дупница има натрупани зад гърба си почти 200 мача във
„В“ група като главен арбитър, асистент и резервен съдия.

"С оттеглянето на Йонко Гергов от ранглистата на "В" група има опасност да се отвори
сериозна пукнатина, защото той е универсален арбитър, който може да се справи и с
най-напечените битки в групата", отбелязаха с известно безпокойство и чувство на
загриженост изтъкнати съдийски капацитети-познавачи на страстите по терените на
Югозападната трета дивизия.
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Николай Рамунски

През този сезон действащият общински съветник в „града на барикадите“ ще стане
ръководещ рефер №60 в трета дивизия. Кадърът на дупнишката съдийска школа е
сред кандидатите за европейски депутати на изборите на 25 май 2014 г.

Петър Доровски

Лайнсмени на двубоя между Пирин и Вихрен пък ще бъдат Калоян Кацаров от Дупница
и Красимир Кирилов от Бобов дол. Четвърти арбитър е Младен Пенев от Кюстендил.
Делегат на БФС е Евгений Минчев. Столичанинът е член на Дисциплинарната комисия
при ЗС на БФС.

Двубоят между Септември (Симитли) и Балкан (Варвара) бе поверен на Светослав
Джевизов от София. Лайнсмени са перничаните Мартин Спасов и Любослав
Любомиров. Четвърти съдия е Васимир Ел – Хатиб от София. Представянето на
арбитрите ще оценява секретаря на АФЛ, член на ЗС и председател на ОС на БФС в
Перник – Александър Шатровски.

Столичният рефер Петър Доровски, подпомаган от колегите си Драгомир Милев и
Дениз Соколов ще обслужва мача между Места (Хаджидимово) и Сливнишки герой
(София). Съдийското трио е включено в трето ниво на обучение по програма CORE на
УЕФА. Резервен арбитър на двубоя е Иван Бабанов от Сандански. Делегатските
функции получи члена на ЗС и председател на ОС на БФС в Благоевград – Александър
Кабзималски.
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Ивайло Ненков

Симеон Великов

Срещата между Велбъжд (Кюстендил) и Оборище (Панагюрище) бе възложена на
Николай Рамунски от София. Асистенти са Кирил Чакъров от Благоевград и Деян
Георгиев от Стамболийски. Тримата арбитри също преминават специализирано
обучение по програмата на УЕФА и в момента са на второ ниво. Четвърти съдия ще
бъде Станимир Тренчев от София, а делегат – Драгомир Стоянов, който също е от
столицата.

Миньор (Перник) приема застрашения тим на Ботев (Ихтиман), а за главен арбитър бе
избран Симеон Великов от Петрич. Засади ще маркират благоевградчаните Евгени
Маринков и Николай Попниколов. Ред около резервните скамейки ще създава Иво
Андреев от София. Оценките на арбитрите ще напише Емил Вулов.

Първи мач в Югозападната трета лига през пролетта ще свири столичанинът Ивайло
Ненков. Под негово ръководство ще протече срещата между Струмска слава (Радомир)
и Беласица (Петрич). Странични съдии ще бъдат Христо Коцовски и Георги Великов.
Резервен арбитър е Борислав Ненков, който е брат на главния рефер. Представител на
футболната централа е члена на ЗС и шеф на БФС за Софийска област – Петьо
Дончев.

Борислав ЙОРДАНОВ
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