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Йото Гарабедов
Столичанин ще ръководи един от най-интересните мачове от неделния втори кръг в
Югозападната „В“ група. Двубоят между Оборище (Панагюрище) и Спортист (Своге) е
поверен на Йото Гарабедов. Възпитаникът на НСА се слави като един от стабилните в
изявите си арбитри по терените. Мощният старт на Оборище и Спортист нареди двата
тима на първите две места във временното класиране. Асистенти на Гарабедов на
култовия стадион „Орчо войвода“ ще бъдат Владимир Чешмеджиев и Красимир
Миланов. Четвърти съдийски пратеник е Станимир Тренчев. Арбитрите ще бъдат
оценени от шефа на реферите в Пазарджишка област Красимир Камберов.

Людмил Павлов

Първото домакинство на Вихрен (Сандански) след завръщането на тима в третия
ешелон е възложено на съдийска тройка от Етрополе. Централен съдия ще бъде
Людмил Павлов, на който ще помагат съгражданите му Иван Станев и Тодор Василев.
Резервен съдия е Марио Спасов от Сливница. Завръщане в делегатската листа на
Югозападната „В“ група пък ще направи бившия рефер Георги Янков.

С огромен интерес се чака и двубоя между новака Балкан (Варвара) и Ботев (Ихтиман).
Мачът на колоритния стадион „Сейнт Джордж парк“ е първи за домакините пред
собствена публика в трета дивизия. Правосъдие на терена ще раздава Петър Петков от
София. Засади ще маркират Любин Димитров и абсолютния дебютант Илия Мърваков.
Четвърти представител на Темида е Иво Андреев. Представянето на арбитрите ще
следи Цветан Цоков, който е един от членовете на Зоналната спортно-техническа
комисия.

Цанко Миндалов
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Петър Петков

Арбитри от областната колегия в Пазарджик бяха изпратени в Хаджидимово, където
съперници ще бъдат тимовете на Места и Струмска слава (Радомир). Двубоят ще бъде
свирен от Цанко Миндалов. Ден по-рано арбитърът от Стамболийски ще направи
официален дебют в „Б“ група. Той получи наряд за срещата между Ботев (Гълъбово) и
Спартак (Варна). Лайнсмени на стадион „Димитър Лекин“ в Хаджидимово ще бъдат
Георги Димитров – Манекена и дебютанта Васил Лукаев. Четвърти съдия е Невелин
Гугутков от Септември. Пратеник на БФС е генсека на областната централа в
Благоевград Атанас Петкашев.

Първи мач в кариерата си на ниво трета дивизия ще реферира столичанинът Георги
Андреев. Бившият футболист ще следи за правилата на двубоя между Миньор (Перник)
и Септември (София). Тъчрефери са Юлиян Тодоров и Петър Гешев. Резервен арбитър
е Борислав Ненков. Делегат е голмайстор №1 на България за сезон 2006/07 година
Тодор Праматаров от столицата.

Георги Андреев

Иван Иванов от София бе назначен за главен арбитър на двубоя между Сливнишки
герой (Сливница) и Германея (Сапарева баня). Лайнсмени ще са Олег Панайотов и
дебютанта Радослав Димитров. Функциите на четвърти съдия ще изпълнява Васимир
Ел-Хатиб. Делегат на срещата е Костадин Стоичков от София.

Иван Иванов

Съседското дерби между ОФК Пирин (Благоевград) и Септември (Симитли) бе дадено
на защитилия докторска дисертация в областта на съдийството Георги Игнатов.
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Двубоят ще се играе на електрическо осветление и ще започне от 20.00 часа, тоест 120
минути след останалите седем мача от кръга в неделя. През този сезон гостите от
Симитли ползват лиценза на Перун (Кресна) за участие в трета дивизия. Помощници на
стадион „Христо Ботев“ ще бъдат Светлин Симеонов и Георги Великов. Резервен съдия
е Ивайло Ненков. Делегатското назначение получи Владимир Неделчев. Всички
длъжностни лица в срещата са от София.

Георги Игнатов

Зоналната съдийска комисия с председател Любчо Славчев през този сезон изглежда,
че ще въведе нов подход при определянето на арбитрите в Югозападната трета
дивизия. Силно впечатление прави обстоятелството, че петима асистенти, които вече
имаха мачове в дебютния кръг получават втори пореден наряд при аматьорите.
Подобна практика не е наблюдавана в работата на съдийските шефове на
Югозападната "В" група. Други четирима асистенти и един ръководещ съдия в неделя
пък ще бъдат със статут на абсолютни дебютанти в третия ешелон.
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