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Димитър Буров през миналия сезон ръководи и срещата между Чепинец и Чико-Бунара (4:3)
Столична съдийска тройка от професионалния футбола получи назначение за
неделното дерби между първите два тима в Четвърта лига - Пазарджик. Сблъсъкът
между втория в класирането отбор на Брацигово и есенния първенец Чико-Бунара
(Бяга) бе поверен на елитния рефер Димитър Буров. Лайнсмени ще бъдат Димитър
Добромиров и Станислав Станев. За делегат на двубоя бе определен бившият асистент
в „А“ група Христо Шиндаров от Панагюрище.

„Реферът със смело сърце“, каквато квалификация напълно подхожда на Димитър
Буров, и през този сезон е фаворит №1 на Съдийската комисия в столицата за един от
най-тежките наряди в южната част на България.

Наскоро възпитаникът на НСА „Васил Левски“ раздаваше правосъдие в битката от
Четвърта лига - Пловдив между Асеновец (Асеновград) и Спартак (Пловдив), завършила
при резултат 1:1. Димитър Буров през тази есен беше хвърлен и в люти битки по
терените на Софийско в Годеч, Нови хан и Мрамор.

Пазарджишкият рефер Стоил Малинов пък ще ръководи срещата между тимовете на
Спартак (Калугерово) и Чепинец (Велинград). Студент №1 на УНСС за 2019-а ще има за
асистенти Георги Шиндаров от Панагюрище и Васил Стоилов. Делегатското назначение
бе връчено на шефа на областната Дисциплинарна комисия Стефан Ненчев.

Неделната среща между Левски (Паталеница) и Локомотив (Септември) ще се проведе
на стадиона в гр. Септември. Мачът е възложен на Костадин Кобаков с помощници
Тодор Пенков и Александър Кожухаров. Оценките на арбитрите ще напише Красимир
Камберов.
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Останалите 4 мача от последния кръг в Четвърта лига – Пазарджик ще се изиграят в
събота.

Двубоят между Балкан (Варвара) и Тракиец (Главиница) ще ръководи секретарят на
областната СК Иван Кобаков – Колина. Засади ще маркират Енчо Златански и Кирил
Ибров. Делегат на мача е лично шефът на арбитрите в областта Асен Николов.

Мачът между Сарая и Вихър (Ветрен) взе Димитър Георгиев. Странични съдии ще
бъдат Стефан Кестенов и Теодор Тодоров. Делегатският наряд получи генсекът на
областната централа Георги Мацев.

Ръководещият срещи в елитните юношески групи и трета дивизия Станислав Апостолов
от Стамболийски бе определен за главен рефер на мача Лозен – Тракия (Пазарджик).
Тъчарбитри ще бъдат Любомир Босаков и Йорданка Найденова. Делегат ще бъде
Петър Стайков.

За спазването на правилата на срещата между Марица (Белово) и Родопи (Козарско) ще
следи Мариан Дойчев. Лайнсмене ще бъдат Ангел Станчев и Димо Найденов.
Делегатският наряд бе възложен на Мирослав Григоров.

Борислав ЙОРДАНОВ
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