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Николай Йорданов ще укротява страстите в двубоя между Банско и Септември (Симитли)
Столичният арбитър Николай Йорданов ще раздава правосъдие в сблъсъка между
отборите на Банско и Септември (Симитли). Елитният рефер, на който в неделя бе
дадено дербито между Лудогорец и ЦСКА, получи първа повиквателна през този сезон
в Югозападната Трета лига.

Регионалното дерби на стадион „Свети Петър“ в курортния град се очаква да има
повишен заряд заради неубедителния старт на Банско и Септември (Симитли), които
тръгнаха с по две загуби в първенството.

Засади в срещата от междинния трети кръг на ЮЗ Трета лига ще имат правото да
маркират Виктор Андриянов и Ивайло Цолов. Четвърти арбитър на мача ще бъде Васил
Минев. Оценките на съдийската четворка пък ще постави Венцислав Давидков от
Благоевград.

Международният рефер Ивайло Стоянов от Петрич ще ръководи първото домакинство
на Марек за сезона срещу гостите от Рилски спортист (Самоков). Лайнсмени на
митичния стадион „Бончук“ в Дупница ще бъдат Николай Попниколов от Благоевград и
Георги Стоянов от Симитли. Ред около резервните скамейки ще създава Александър
Вангелов от Петрич. Делегатски дебют в трета дивизия ще направи бившия футболен
рефер Бисер Никифоров от Перник.

Зоналната Съдийска комисия се застрахова с още четирима ръководещи арбитри от
Втора лига за мачовете в третия ешелон.

Перничанинът Димитър Димитров, по-известен като Каубоя, ще следи за спазването на
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правилата на мача между Хебър (Пазарджик) и Балкан (Ботевград). Тъчарбитри ще
бъдат съгражданинът му Петър Рангелов и Тони Кирилов от Радомир. Функциите на
четвърти съдия ще изпълнява Кирил Кирилов от Радомир. Делегатското назначение бе
връчено на Николай Стоилов от Ихтиман.

Столичанинът Петър Григоров пък бе определен да свири регионалното дерби между
Ботев (Ихтиман) и Сливнишки герой (Сливница). Негови асистенти ще бъдат Станислав
Станев и Георги Великов. Резервен арбитър на мача ще бъде Ивайло Ненков. Оценките
на реферите ще напише шефът на областната СК в Пазарджик Красимир Камберов.

Бившият юноша на Локомотив (Пловдив) Цанко Миндалов от Стамболийски получи наряд
за двубоя между Чавдар (Етрополе) и Германея (Сапарева баня). Тъчрефери ще бъдат
пазарджиклиите Ангел Станчев и Цветан Карабойчев. За дисциплината извън терена
ще следи юристът Стоил Малинов. Делегатски дебют в Югозападната Трета лига ще
направи Атанас Цанов.

Домакинството на новака Надежда (Доброславци) срещу Миньор (Перник) бе поверено
на Иван Иванов. Странични съдии ще бъдат Пламен Ванков и Веселин Великов.
Четвърти арбитър на двубоя ще бъде Павел Цеков. Представянето на съдиите ще
следи Тодор Велков. Всички длъжностни лица са от столицата.

Дербито между новаците Велбъжд (Кюстендил) и Спортист (Своге) бе възложено на
Светослав Михайлов. Негови асистенти ще бъдат Иво Сотиров и Радостин Бодуров. За
четвърти съдийски представител бе определен Любослав Любомиров, а за делегат –
Пламен Илиев, и двамата от Перник.

Съставът на Оборище (Панагюрище) ще приеме на своя стадион „Орчо войвода“
селекцията на Беласица (Петрич). За главен рефер на срещата бе назначен
столичанинът Борислав Ненков с помощници Марин Бонев и Добрин Добринов.
Резервен арбитър на мача ще бъде Мариян Гребенчарски от Самоков. Делегатските
функции за двубоя бяха дадени на Цветан Цоков от София.

Регионалният спор между Вихрен (Сандански) и Пирин (Разлог) ще реферира Иво
Ценов. Засади ще маркират Олег Панайотов и Светлин Симеонов. Четвърти арбитър на
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мача ще бъде Вилиян Видинов. Делегат на срещата е шефът на БФС – Благоевград
Александър Кабзималски.

Борислав ЙОРДАНОВ
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