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Иван Зайков
Дисциплинарната комисия към ЗС на БФС – София санкционира 7 състезатели за
предстоящия II кръг на Югозападната „В” група.

Общо седем футболисти получиха червени картони на старта на първенството. Те са
лишени от състезателни права за 1 среща. Санкционирани са Георги Митев и Иван
Зайков
от Левски (Елин Пелин),
Деян Пешалов
и
Милен Ваклинов
от Локомотив (Септември),
Георги Шишков
и
Илиян Масърлиев
от Места (Хаджидимово), както и
Петьо Петев
от Бенковски (Пазарджик).

В същото време отборът на Локомотив (Септември) отнесе парична санкция от 150 лева
и предупреждение за лишаване от домакинство. Наказанието е следствие от докладите
на длъжностните лица в мача срещу Бенковски (Пазарджик).

Красимир Камберов

Главен арбитър на двубоя, завършил с 3 червени картона бе Младен Пенев от Кюстен
дил
. За
делегат бе назначен областният шеф на реферите в Пазарджик
Красимир Камберов
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. Длъжностните лица са отразили в докладите си за провинения на публиката на отбора
- домакин, като хвърлена бутилка и навлизане на фенове на терена непосредствено
след края на срещата, но без последствия.

Виден Стоянов
От своя страна ръководството на Локомотив (Септември) пък пусна жалба срещу
бригадата от Кюстендил. Съдийската комисия към Зоналния съвет остави без
последствия възражението на новака в трета дивизия. Оценките на четиримата
арбитри, написани от Красимир Камберов са сравнително високи. За своето
представяне Младен Пенев е получил оценка 8,0. Асистентите Емил Манасиев и Калоя
н Кацаров
имат 8,2. Отличник е четвъртия съдия
Йонко Гергов
. На него Камберов е поставил рекордната за бригадата оценка 8,4.

Съдийските шефове от столицата, обаче не пожалиха главният съдия на двубоя между
Места (Хаджидимово) и Сливнишки герой (Сливница). Срещата завърши 0-0. От щаба на
гостите изразиха сериозни претенции към отсъжданията на Виден Стоянов. Той е със
спрени съдийски права.
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