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Таско Тасков

Зоналната съдийска комисия раздаде „предизборните“ наряди за петъчните мачове в
Югозападната „В“ група. Заради предстоящия евровот в неделя (25 май), срещите бяха
пренасрочени с 48 часа по-рано.

Ивайло Ганчев

Най-възловата среща, която трябва да изясни ситуацията около втория изпадащ тим в
групата ще бъде в Своге. Там местния Спортист приема Ботев (Ихтиман). Гостите ще
запазят шансове за оцеляване само при победа срещу „шоколадите“. Мачът бе поверен
на съдийска тройка от „А“ група. Централен рефер ще бъде бившия юноша на ЦСКА –
Таско Тасков. Лайнсмени ще бъдат Николай Стайков и Димитър Русев. Ред около
резервните скамейки ще създава Павел Цеков. Делегатски пратеник е бившия арбитър
Любен Ангелов, който е член на СК при ЗС на БФС – София.

Двубоят между Вихрен (Сандански) и Места (Хаджидимово) пък ще има особено
значение за главния рефер Ивайло Ганчев. Благоевградчанинът ще направи своя
бенефис в третия ешелон след близо 15-годишна вярна служба по терените на
Югозападна България. Негови помощници в паметния за Ивайло Ганчев мач ще бъдат
петричаните Ангел Карадалиев и Спиро Цветков. Четвърти представител на
футболната Темида е Георги Иванов от Благоевград. Делегат на двубоя е Костадин
Стоичков от София.

Димитър Буров
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Другият регионален спор в област Благоевград ще се състои на стадион „Цар Самуил“ в
Петрич. Тимът на Беласица приема Септември (Симитли), а за спазването на
футболните „закони“ ще гарантира Димитър Буров. Тъчарбитри ще бъдат перничаните
Владислав Виденов и Мартин Никифоров. Четвърти съдия е Владислав Светославов
също от миньорския град. Оценките на арбитрите ще напише генсека на БФС –
Кюстендил Огнян Пешев.

Петър Григоров

Съставът на Оборище (Панагюрище) излиза на собствена земя срещу Германея
(Сапарева баня). Главен съдийски пратеник е столичанина Иво Андреев. Засади ще
маркират Владимир Велев от София и Тони Кирилов от Радомир. Резервен арбитър е
Станислав Апостолов от Стамболийски, а делегат – Николай Добрев от София.

Прогресиращото столично трио – Петър Григоров, Георги Минев и Пламен Ванков,
обучавано по програма CORE на УЕФА, получи наряд за срещата между Сливнишки
герой и Струмска слава. Резервен арбитър на стадиона в Сливница ще бъде Георги
Андреев. Изявите на арбитрите ще бъдат оценявани от Кирил Панайотов от София.

Георги Минов

Мач №5 в Югозападната „В“ група ще ръководи столичният юрист Георги Минов. Той бе
изпратен на мача между Балкан (Варвара) и Велбъжд (Кюстендил). Ролята на
асистенти ще изпълняват Боян Станчев и Димитър Влъчков – Шустера. Последният ще
направи „требъл“ на територията на област Пазарджик, тъй като имаше наряди през
пролетта в домакинства и на трите тима от региона – Чепинец, Оборище и Балкан.
Назначението му идва след серия от силни изяви по терените на Югозапада. Четвърти
арбитър на стадион „Свети Георги“ е Йото Гарабедов. Делегат на мача е шефа на
съдиите за област Пазарджик – Красимир Камберов.
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Борислав ЙОРДАНОВ
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