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Християна Гутева
За първи път през 2014-а година жени ще ръководят мач от Югозападната „В“ група.
Съдийската комисия възложи двубоя от последния кръг между Миньор (Перник) и
Спортист (Своге) на столичанката Християна Гутева. Това е трети опит на шефовете на
арбитрите в София да дадат среща на дамска бригада.

Вангел Вангелов

В предишните два случая през пролетния полусезон назначенията бяха отказвани
поради неявявания на Септември (Сф). Този път всичко изглежда сигурно и
дългочаканите изяви на представителките на нежния пол по терените на Югозападната
„В“ група ще станат факт. Асистентки на бившата атлетка Християна Гутева ще бъдат
Благовеста Станчева и Ирина Накева. Функции на резервен арбитър ще изпълнява
Димитрина Милкова, която е със статут на международен съдия. Нелеката задача да
оцени представянето на дамите ще има шефът на БФС – Благоевград Александър
Кабзималски.

Съставът на Места (Хаджидимово) приема шампиона Пирин (Благоевград). Двубоят бе
даден на петричкото трио – Вангел Вангелов, Борислав Митрев и Илия Мърваков, което
премина в редиците на столичната колегия. Четвърти арбитър е Йордан Воденичаров
от Сандански. Делегатски пратеник пък е съгражданина му Емил Терзийски, който е
директор на ЗПГ „Климент Тимирязев“.

Тихомир Алексов

Столичанинът Тихомир Алексов ще реферира срещата между Септември (Симитли) и
Сливнишки герой (Сливница). Флаговете ще вдигат Станислав Груев и Радослав
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Димитров. Ред около скамейките ще създава Иван Иванов. Изявите на арбитрите ще
проследи бившия международен асистент Велко Попов. Всички длъжностни лица са от
София.

Симеон Великов

Мачът между Германея (Сапарева баня) и Балкан (Варвара) бе поверен на Симеон
Великов от Петрич. Тъчарбитри ще бъдат съгражданинът му Кирил Шумантов и Илиян
Илиев от Сандански. Четвърти представител на футболната Темида е Иван Бабанов от
Сандански, а делегат – Цветан Цоков от София.

Третият арбитър с петрички корени, който има повиквателна в Югозападния трети
ешелон е Станимир Тренчев. Той получи съдийски правомощия за двубоя между
Велбъжд (Кюстендил) и Беласица (Петрич). Засади в двубоя ще маркират Николай
Банков от Самоков и Васил Григоров от Ботевград. Резервен арбитър е Петър
Григоров от София. Делегатското назначение бе връчено на Илиан Младенов.

Станимир Тренчев

Двубоят между Струмска слава (Радомир) и Вихрен (Сандански) ще свири Емилиян
Антонов от Кюстендил. Негови асистенти са Николай Спиридонов и Райко Цветков.
Четвърти съдия е Ивайло Младенов от Дупница. Пратеник на БФС е бившия рефер
Кънчо Димитров от София.

Борислав ЙОРДАНОВ
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