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Снимка: Георги Димитров
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Николай Йорданов от София ще раздава правосъдие в битката за първото място в
Югозападната „В” група. Лидерът в трета дивизия Пирин (Разлог) ще гостува на Пирин
(Благоевград). През зимната пауза тимът от областния град взе лиценза на Перун
(Кресна). Благоевградчани се намират в добри изходни позиции за атака на първото
място и са само на 3 точки от водача в класирането.

Иво Герасимов

Назначенията за асистенти в дербито на стадион „Христо Ботев” получиха Димитър
Русев и Младен Маринов. Резервен съдия е Данаил Захариев. Столичното присъствие
допълва делегата на двубоя Кирил Панайотов.

Първи мач в трета дивизия за този сезон ще свири Иво Герасимов от Бобов дол. Той бе
пратен на стадион "Димитър Лекин" в Хаджидимово, където домакините от "Места" ще
имат за съперник Рилски спортист (Самоков). По тъчлинията ще се движат
кюстендилците Николай Спиридонов и Божидар Божилов. Съдийската четворка
допълва Младен Пенев от Кюстендил. Пратеник на БФС ще бъде петричанинът Андон
Мърваков.

Бисер Никифоров
Пернишки представители на футболната Темида ще свирят срещата между Марек
(Дупница) и Беласица (Петрич). Наряд №6 за централен съдия получи Бисер
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Никифоров. Флаговете ще размахват Андрей Михайлов и Данаил Петракиев. Четвърти
арбитър е Лъчезар Христов. Делегат на мача е Цветан Цоков от София.

Николай Рамунски

Трети мач в кариерата си ще ръководи младия рефер Иван Иванов. Столичанинът ще
следи за спазването на правилата в мача между Септември (София) и Хебър
(Пазарджик). За лайнсмени бяха определени Добромир Митев и Велизар Ангелов.
Резервен съдия е Александър Йорданов от София. Представителят на Зоналната
дисциплинарна комисия Евгени Минчев е делегат.

Сблъсъкът между Левски (Елин Пелин) и Витоша (Бистрица) бе поверен на Христо
Шиндаров от Панагюрище. Бившият тъчрефер в "А" група ще ръководи първи мач в
трета дивизия от доста години насам. Засади ще маркира Стоян Михайлов от
Стамболийски и Петър Недялков от Брацигово. Назначението за резервен арбитър
получи Цанко Миндалов от Стамболийски. Делегат на двубоя е бившият столичен
арбитър Ивайло Симеонов.

Николай Рамунски ще надува свирката в Долна Диканя, където ще премерят сили
тимовете на Витоша (Долна Диканя) и Миньор (Бобов дол). Негови помощници ще бъдат
Иво Боев и Дениз Соколов. Резервен съдия е Борислав Ненков, а делегат - Петър
Янински.
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