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Реферът Стоян Арсов (с топката) ще ръководи срещата между Оборище и Миньор (Пк)
Столичанинът Стоян Арсов получи наряд за сблъсъка между тимовете на Оборище
(Панагюрище) и Миньор (Перник). 24-годишният рефер е действащ съдия и по плажен
футбол. Роденият в Лом бивш юноша на столичните ЦСКА и Септември ръководи своя
мач №1 в Югозападната трета дивизия на 2 ноември 2016 г.

Негови асистенти на стадион „Орчо войвода“ ще бъдат Димитър Зафиров и дебютанта
Никола Десиславов. Четвърти съдия на срещата от ЮЗ Трета лига ще бъде Венцислав
Митрев. Оценките на столичните арбитри ще напише Петър Стайков от Пазарджик.

Регионалното дерби между Велбъжд (Кюстендил) и Германея (Сапарева баня) бе
поверено на Светослав Михайлов от София. Засади ще маркират Тони Кирилов от
Радомир и Арлинд Субаши. Четвърти съдийски представител ще бъде общинският
служител Марио Спасов от Сливница. За делегат на мача бе избран Стефан Маринов от
София.

Представители на областната съдийска колегия в Пазарджик взеха назначението за
двубоя между тима на Рилски спортист (Самоков) и водача в трета дивизия Пирин
(Разлог). Главен рефер ще бъде бившият юноша на Локомотив (Пловдив) Цанко
Миндалов от Стамболийски. Негови асистенти ще бъдат Невелин Гугутков от Септември
и Ангел Станчев от Пазарджик. Функциите на резервен съдия ще изпълнява юристът
Стоил Малинов. Делегат на мача ще бъде бившият елитен асистент-съдия Тодор Велков
от София.

Столичанинът Петър Григоров пък ще раздава правосъдие в двубоя, който
противопоставя съставите на Банско и Балкан (Ботевград). Тъчарбитри ще бъдат
Станислав Груев и Марин Бонев. За дисциплината извън терена ще следи Борислав
Ненков. Делегат на мача ще бъде генсека на БФС – Кюстендил Огнян Пешев.
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Срещата между Ботев (Ихтиман) и Хебър (Пазарджик) ще се проведе на неутрален
терен в Долна баня поради наказание за 1 мач лишаване от домакинство на тима от
Ихтиман. Двубоят ще ръководи Иван Иванов, подпомаган от Станислав Станев и
Добрин Добринов. Извън игралното поле ще се разпорежда Мартин Марков.
Делегатското назначение бе връчено на Стефан Йорданов. Всички длъжностни лица са
от столицата.

Перничанинът Димитър Димитров, по-известен като Каубоя, ще следи за спазването на
правилата на мача между Надежда (Доброславци) и Сливнишки герой (Сливница). В
съдийската тройка влизат още Калоян Кацаров от Дупница и Веселин Великов.
Четвърти съдийски представител ще бъде Мишел Величков от Перник.
Представителите на футболната Темида ще бъдат оценени от Иван Алексиев от София.

Мач №1 през този сезон в Югозападната Трета лига ще свири столичният рефер
Красимир Атанасов. Странични съдии ще бъдат Антонио Костадинов и Борислав
Понорски. Резервен арбитър ще бъде Кристиян Терзийски. Делегатските правомощия
бяха възложени на Венцислав Давидков от Благоевград.

Сблъсъкът между Марек (Дупница) и Беласица (Петрич) бе даден на Павел Цеков от
София. Ще му асистират Емилиян Гулев и Борис Ненов. Четвърти съдийски пратеник
ще бъде Мурад Адем. Делегатските функции в мача ще изпълнява Николай Стоилов от
Ихтиман.

Столичният рефер Любомир Павлов бе изпратен на срещата Чавдар (Етрополе) –
Септември (Симитли). Лайнсмени ще бъдат Георги Петров и Иван Радославов. Ролята
на резервен съдия получи Георги Андреев, а делегатски пратеник ще бъде Пламен
Коцев.

Борислав ЙОРДАНОВ
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