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Реферите от Етрополе - Людмил Павлов (в средата) и Иван Станев (вдясно) са в групата на тала
С помощта на видеоклипове ще бъде анализирано съдийското представяне в три от
срещите от неделния кръг в Югозападната „В“ група. Мачовете бяха поверени на
съдийски тройки, преминаващи специализирано обучение в момента по програмата за
таланти и ментори (второ ниво). Семинарът, който тече от 10 до 14 октомври на
комплекс „Царско село“ в София, е пълно копие на т.нар. „Курс за съдийско
усъвършенстване“, провеждан от УЕФА. В него вземат участие общо 5 съдийски
тройки, като 2 от тях имаха срещи от столичните първенства. Другите 3 бригади от
рефери получиха назначения за мачовете от третия ешелон в Кюстендил, Сливница и
Самоков.

Вангел Вангелов

Младен Пенев
Сблъсъкът между Велбъжд (Кюстендил) и Миньор (Перник) ще ръководи
прогресиращата съдийска тройка, водена от Людмил Павлов от Етрополе. Лайнсмени са
съгражданина му Иван Станев и Красимир Миланов от София. Четвърти арбитър е
Иван Иванов. Делегат на мача е Цветан Цоков от София.

Габровецът Павел Мичев и колегите му Здравко Николов от Велико Търново и Асен
Крумов от Плевен, ще се „аклиматизират“ в Югозападната „В“ група с ръководенето на
мача между Рилски спортист (Самоков) и Беласица (Петрич). Четвърти арбитър е
Георги Николов от София. Оценките на реферите от Северозападна България ще
напише Илия Солунов от Дупница.
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Доста изненадващо специализирано обучение преминава и най-проблемният съдия в
Югозападната „В“ група от началото на сезона – Вангел Вангелов. Петричанинът
забърка серия от скандали с отсъжданията си. Потърпевши от фалшивата свирка на
представителя на Съдийската колегия в София бяха тимовете на Оборище и Чепинец.
На Вангелов е дадена срещата между Сливнишки герой (Сливница) и Места
(Хаджидимово). Засади ще маркират столичаните Владимир Велев и Станислав Станев.
Резервен съдия е Ивайло Ненков, а представител на БФС е Илиан Младенов.

Иво Ценов

Симеон Великов
Дербито между Оборище (Панагюрище) и Пирин (Гоце Делчев) ще свири Александър
Костадинов. Негови асистенти на стадион „Орчо войвода“ ще бъдат Николай Георгиев и
Петър Митрев. Ред около резервните скамейки ще създава Васимир Ел-Хатиб. Мачът
ще протече под „делегатското око“ на бившия рефер Павел Янински.

Кюстендилецът Младен Пенев ще раздава правосъдие на срещата между Балкан
(Варвара) и Витоша (Бистрица). Засади ще маркират Калоян Кацаров от Дупница и
Теодор Паунов от Кюстендил. Четвърти съдия е Владимир Борисов от града под
Хисарлъка, а делегат е бившия арбитър Петър Стайков от Пазарджик.

Столичанинът Иво Ценов ще следи за спазването на правилата на срещата между
Спортист (Своге) и Струмска слава (Радомир). Тъчарбитри са Младен Маринов и Петър
Симов. Четвърти съдия е Мирослав Кузманов. Представянето на реферите ще оценява
Златко Благоев. Всички длъжностни лица са от столицата.

Съставът на Конелиано (Герман) посреща Германея (Сапарева баня), а двубоя е
поверен на Симеон Великов от Петрич. Флаговете ще вдигат опитните лайнсмени от
Благоевград - Георги Стоянов и Атанас Тимев. Четвърти съдия е Светослав Петров, а
делегат - Кирил Панайотов, които са от София.
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Борислав ЙОРДАНОВ
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