Столичанин взе мача Септември (Сим) - Хебър
Петък, 17 Август 2018 21:00

Столичанинът Павел Цеков (с топката) ще бъде главен съдийски пратеник на мача в Симитли
Софиянецът Павел Цеков ще раздава правосъдие в сблъсъка между тимовете на
Септември (Симитли) и Хебър (Пазарджик). Съботната среща от Югозападната Трета
лига се очаква с подчертан интерес. В нея двата отбора ще търсят първа победа в
първенството след колебливия си старт.

Лайнсмени на стадион „Струма“ ще бъдат Веселин Мишев и Димитър Русев. Резервен
арбитър ще бъде Иво Ценов. Съдийската четворка ще оценява директорът на
Спортното училище в Сандански Николай Марков.

Юристът Иво Андреев пък ще реферира двубоя между Миньор (Перник) и Чавдар
(Етрополе). Столичанинът ще бъде подпомаган от колегите си Иван Василев и Радослав
Вутов от Своге. Четвърти съдийски представител ще бъде Васил Минев. Делегатското
назначение получи генсека на БФС – Кюстендил Огнян Пешев.

Безстрашният служител на НСО Димитър Буров ще следи за спазването на правилата
на двубоя между Германея (Сапарева баня) и Ботев (Ихтиман). Засади ще имат правото
да маркират Димитър Добромиров и Петър Стойчевски. В ролята на резервен съдия ще
влезе Методи Дулендаров. Мачът бе даден на новото попълнение сред делегатите в
трета дивизия Стефан Маринов.

Бившият играч на Велбъжд (Кюстендил) Вилиян Видинов получи наряд за срещата
между Пирин (Разлог) и Оборище (Панагюрище). Негови асистенти ще бъдат
дебютантите на това ниво Емилиян Гулев и Арлинд Субаши. Четвърти съдия ще бъде
Петър Николов. Делегатските функции ще изпълнява Сашо Стоичков от Бобов дол,
който се завръща в Трета лига след дълъг стаж като длъжностно лице в
професионалния футбол.

1/2

Столичанин взе мача Септември (Сим) - Хебър
Петък, 17 Август 2018 21:00

Столичанката Християна Гутева ще укротява страстите в битката между Балкан
(Ботевград) и Марек (Дупница). Тъчарбитри ще бъдат Радослав Димитров и Веселин
Великов. Четвърти съдийски представител ще бъде Кристиян Терзийски. Оценките на
представителите на футболната Темида ще напише Златко Благоев.

Опитният рефер Йордан Воденичаров от Сандански ще открие сезона със сблъсъка
между новаците Спортист (Своге) и Надежда (Доброславци). Странични съдии ще
бъдат Георги Стоянов от Симитли и Красимир Кирилов от Бобов дол. Четвърти арбитър
ще бъде Тенчо Гошев от София. За делегат бе избран Пламен Коцев от столицата.

Ръководещият във Втора лига от миналия сезон Васимир Ел-Хатиб ще свири мача
между Сливнишки герой (Сливница) и Банско. Засади ще маркират Олег Панайотов и
Светлин Симеонов. Функциите на четвърти съдия бяха възложени на Светослав
Михайлов. Делегат на двубоя ще бъде Борислав Ангелов. Всички длъжностни лица са
от София.

Срещата между Рилски спортист (Самоков) и Вихрен (Сандански) бе възложена на
Любомир Павлов. За лайнсмени бяха определени Пламен Ванков и Георги Петров. Ред
около резервните скамейки ще съзадава Венцислав Митрев. Делегатските правомощия
бяха дадени на Стефан Йорданов от София.

Учителят по физическо възпитание и спорт Йото Гарабедов ще пътува до с. Първомай,
където съперници ще бъдат тимовете на Беласица (Петрич) и Велбъжд (Кюстендил).
По тъчлинията ще действат Иво Сотиров и Радостин Бодуров. Делегатските документи
за двубоя бяха връчени на генсека на БФС – Благоевград Атанас Петкашев.

Борислав ЙОРДАНОВ
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