Съдийска тройка на ФИФА за битката в Ихтиман
Петък, 10 Август 2018 11:50

Елитният рефер Ивайло Стоянов получи повиквателна още в дебютния кръг на ЮЗ Трета лига
Международният рефер Ивайло Стоянов ще раздава правосъдие на старта в
Югозападната Трета лига. Петричанинът получи наряд за епичната битка между
тимовете на Ботев (Ихтиман) и Миньор (Перник).

Засади ще маркират столичаните Иво Колев и Мартин Венев, които също са съдии на
ФИФА. Четвърти арбитър на мача ще бъде Александър Вангелов, а делегат – Ивайло
Симеонов.

Столичанинът Георги Андреев пък бе изпратен на двубоя между Хебър (Пазарджик) и
Сливнишки герой (Сливница). Лайнсмени ще бъдат Дарин Иванов и Антонио
Костадинов. Четвърти съдийски представител ще бъде Любомир Вушовски.
Делегатското назначение бе връчено на бившия елитен рефер Младен Благоев, който
преди дни бе отличен от ЗС на БФС – София с плакет по случай 60-годишен юбилей.

Опитният рефер Младен Пенев от Кюстендил ще следи за спазването на правилата на
мача между Септември (Симитли) и Балкан (Ботевград). Негови помощници от Дупница
ще бъдат Калоян Кацаров и Марио Данаилов. За четвърти съдия на двубоя бе избран
Владислав Борисов от Кюстендил. Оценките на арбитрите ще напише Иван Алексиев от
София.

Първият мач на Оборище при аматьорите от 3 сезона насам ще бъде ръководен от
Тенчо Гошев от София. Панагюрци ще домакинстват на Рилски спортист (Самоков).
Ролята на тъчарбитри ще изпълняват Станислав Станев и Александър Събев.
Четвърти съдийски представител ще бъде Стефан Валериев. Делегатското назначение
получи Николай Петров. Всички длъжностни лица са от София.
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Перничанинът Мартин Спасов ще бъде главен рефер на двубоя между дебютантите от
Надежда (Доброславци) и гостите от Беласица (Петрич). Странични съдии на мача ще
бъдът Тони Кирилов от Радомир и Радостин Бодуров от София. Резервен арбитър на
срещата ще бъде Мурад Адем. Представянето на реферите ще оценява Пандо Кобуров.

Подготвяният за Първа лига столичанин Георги Николов ще стартира при аматьорите
със сблъсъка между Вихрен (Сандански) и Марек (Дупница). Любопитното в случая е,
че той прекрати състезателната си кариера именно в тима на гостите през 2013 г.

Негови асистенти в Сандански ще бъдат Владимир Чешмеджиев и Радослав Димитров.
Четвърди съдийски пратеник ще бъде Вилиян Видинов. Делегат на мача е шефът на
БФС – Кюстендил Евгени Йорданов.

Двубоят между Банско и Германея (Сапарева баня) бе поверен на перспективния
столичанин Васил Минев. Засади ще маркират Виктор Андриянов и Ивайло Цолов.
Извън терена ще бъде колегата им Петър Николов. Делегатският наряд на стадион
„Свети Петър“ бе връчен на председателя на футболната централа в Благоевград
Александър Кабзималски.

Столичанинът Стоян Арсов взе срещата между Чавдар (Етрополе) и новаците от
Спортист (Своге). Лайнсмени ще бъдат новите попълнения в ранглистата от област
Пазарджик, Ангел Станчев и Цветан Карабойчев. Четвърти арбитър ще бъде Мартин
Марков. Делегат на мача ще бъде Георги Славчев.

Завръщането на Велбъжд (Кюстендил) в Югозападната Трета лига бе възложено на
Тихомир Алексов. Съперник на домакините ще бъде селекцията на Пирин (Разлог).
Странични съдии на двубоя ще бъдат Георги Великов и Боян Станчев. Четвърти
съдийски представител ще бъде Венцислав Митрев. Делегатски функции в мача ще
изпълнява шефът на футбола в Пернишка област Валентин Лазаров.

Борислав ЙОРДАНОВ

2/2

