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Драган Стойков (в средата) ще бъде подпомаган на мача в Бистрица от колегите си Георги Стоя
Съдийска тройка от Благоевград ще раздава правосъдие в една от най-интригуващите
срещи от неделния кръг в Югозападната "В" група. Драган Стойков - Пикси ще
реферира сблъсъкът между Витоша (Бистрица) и лидера в класирането - Хебър 2011
(Пазарджик). Мачът на стадиона в столичното предградие ще бъде под №2 за
арбитъра от Благоевград в настоящото първенство на третия ешелон. Пикси изнесе
много силно и регионалния спор между Чепинец (Велинград) и Оборище (Панагюрище)
на старта на шампионата. Асистенти на мача в
Бистрица
ще бъдат
Велислав Миленков
и
Георги Стоянов
. Четвърти рефер е
Данаил Захариев
от
София
. Делегат на мача е бившия столичен съдия
Антон Иванов
.
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Мартин Никифоров

Двубоят между Пирин (Разлог) и Левски (Елин Пелин) е поверен на женско трио.
Абсолютен дебют като главен съдия в трета дивизия ще направи столичанката Христия
на Гутева
. Бившата лекоатлетка ще следи за правилата заедно със своите колежки
Рая Иванова
и
Блага Стефанова
. Табелките за смени ще вдига
Борислав Ненков
. Представянето на съдиите ще оценява петричанинът
Андон Мърваков
.

Пернишки представители на футболната Темида ще свирят срещата Миньор (Бобов дол)
– Места (Хаджидимово).
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Симеон Петров
Дебютен мач за сезона като централен съдия получи Мартин Никифоров. Флаговете
ще размахват
Виктор Лазаров
и
Илиян Първанов
. Четвърти арбитър е
Бисер Никифоров
. Дежурен делегат на двубоя ще бъде
Евгени Минчев
. Столичанинът е един от членовете на зоналната дисциплинарна комисия.

Втори наряд за сезона като главен рефер ще има Симеон Петров. Опитният арбитър
ще следи за спазването на правилата в мача между Оборище (Панагюрище) и Витоша
(Долна Диканя). Назначението за асистент съдии е за
Владимир Велев
и
Веселин Митрушев
. Резервен арбитър е
Йото Гарабедов
от София. Представянето на съдийската бригада ще бъде следено "под лупа" от
представителя на съдийската комисия
Иван Алексиев
.

Срещата между затрупания от проблеми Хебър (Пазарджик) и Марек (Дупница) е
възложена на бившия играч на Чавдар (Етрополе) – Людмил Павлов. Тъчрефери ще
бъдат
Иван
Станев
иТ
одор Василев
. Ролята на резервен съдия ще изпълнява
Марио Спасов
от
Сливница
. Делегат на двубоя в Пазарджик ще бъде
Валентин Борисов
от София.
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Людмил Павлов

Арбитри от колегията в Пазарджик ще обслужват двубоя между Германея (Сапарева
баня) и Перун (Кресна). Главен съдия ще бъде Иван Бундов от Стамболийски. Първи
асистент е неговият съгражданин
Стоян Михайлов
, а втори –
Халим Чилингир
от
Пещера
. Ред около резервните скамейки ще създава Калоян Кацаров от Дупница. Делегат на
мача е шефът на БФС – Перник
Александър Шатровски
.

Васимир Ел-Хатиб
Васимир Ел-Хатиб получи назначение за срещата между Беласица (Петрич) и Струмска
слава (Радомир). Негови асистенти ще бъдат
Александър Моллов и
Петър Маринов
. Четвърти съдия на мача е
Иван Иванов
, а делегат –
Константин Мандалски
от
Кюстендил
.

Велбъжд (Кюстендил) приема Рилски спортист (Самоков), а свирката на стадион
"Осогово" ще надува Иван Бабанов от Сандански. Първи негов помощник ще бъде
съгражданинът му
Мирослав
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Максимов
втори –
Ангел Карадалиев
от
Петрич
. Четвърти съдия е
Йордан Воденичаров
, а делегат –
Георги Янев
от
Радомир
.

,а

Иван Бабанов
Кюстендилският рефер Младен Пенев взе наряд за двубоя между Септември (София)
и ОФК Костинброд. Функциите на лайнсмени ще изпълняват
Димитър Стоилов
и
Божидар Божилов
. Резервен съдия е
Волен Чинков
. Делегат на мача е
Емил Вулов
. Столичанинът влиза в състава на зоналната дисциплинарната комисия.
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