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Християна Гутева (с топката) и колежките и Ирина Накева (вляво) и Благовеста Станчева (вдясн
Направлението София – Велинград - София се оказа изпълнено с куп приключения за 4
футболни съдийки в неделя. Дамите имаха наряд за мача от Югозападната „В” група
между Чепинец (Велинград) и Спортист (Своге).

Пътуването към курортния град вървяло по план, докато на излизане от село Варвара в
посока Велинград, автомобилът на международната съдийка Димитрина Милкова
аварирал в безпомощно състояние. Представителките на нежния пол автоматично
уведомили за случилото се делегата на мача Александър Шатровски. Секретарят на
АФЛ веднага пък сигнализирал на домакините за критичната ситуация.

С акцията по транспортирането на дамската съдийска четворка се нагърбил бившият
рефер Георги Белев, по-известен в гилдията като велинградския Греъм Пол.
Ексарбитърът, който е част от екипа на спортния сайт velsport24.com, реагирал
светкавично и веднага подкарал личния си „Мерцедес” към мястото, където бил
закъсал съдийския автомобил. В крайна сметка представителките на Темида
пристигнали на време за двубоя от Югозападната „В” група.

Георги Белев

„Дамите изнесоха истинска лекция по съдийство. Представянето им в двубоя вероятно
ще доведе в най-кратки срокове до издаване на нови учебници по футболно съдийство”,
прогнозираха пред velsport24.com доказани експерти в гилдията.

Талантливите съдийки бяха оценени високо и от феновете на стадиона. При
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прибирането им от терена се оформи класическа опашка от чакащи да изкажат
поздравленията си към представителките на футболната Темида.

След двубоя четирите съдийки потеглиха в обратна посока към столицата, качвайки се
на автобуса на гостите от Спортист (Своге). Возилото бе ескортирано от полицейски
екип на РУП - Велинград.

Клубното возило на Спортист (Своге) спешно бе "лицензирано", за да може да транспортира съд

Назначението на изцяло женска бригада няма аналог в клубната история на Чепинец.
Единственият случай, в който жена реферира мач във Велинград, бе преди повече от
11 години. Тогава столичанката Галина Донева раздаваше правосъдие в двубоя между
Чепинец и Велбъжд (2:1). Мачът през август 2003 г. бе от първия кръг на
Югозападната „В” група. Съдийската бригада тогава, обаче бе смесена. Първи асистент
бе Екатерина Маринова от Стамболийски, а втори – Богомил Маринов – Мечката.
Представянето на арбитрите тогава пък бе оценявано от настоящия секретар на
Зоналната съдийска комисия Евгени Геров.

Борислав ЙОРДАНОВ
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