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Таско Тасков
Съдия от „А“ група ще раздава правосъдие в битката между Миньор (Перник) и Пирин
(Благоевград). Сблъсъкът бе поверен на Таско Тасков. Столичанинът ще бъде
придружен от асистентите си Николай Георгиев и Иво Боев, които за първи път са
изпратени в трета дивизия за сезона. Четвърти представител на Темида на култовия
„Стадион на мира“ в Перник пък ще бъде Вангел Вангелов. Ръководството на Зоналния
съвет на БФС – София ще бъде представено от Петьо Дончев. Шефът на ОС за
Софийска област ще бъде делегат на двубоя.

Димитър Буров
Не по-малко интересен се очертава да бъде и двубоя в Радомир, където домакините от
Струмска слава приемат един от основните претенденти за първото място – Сливнишки
герой (Сливница). За спазването на футболните правила ще следи Димитър Буров.
Засади ще маркират Младен Маринов и Димитър Павлов. Ред около резервните
скамейки ще създава Йото Гарабедов. Пратеник на футболната централа е Емил Вулов,
познат и като член на Зоналната дисциплинарна комисия.

Георги Игнатов
Регионалният спор между Ботев (Ихтиман) и Спортист (Своге) бе даден на Георги
Игнатов. Столичанинът все още е под въпрос, но ако всичко е наред с функционалното
му състояние ще запише мач №102 в Югозападната „В“ група. Лайнсмени ще бъдат
Христо Коцовски и Радослав Димитров. Извън терена ще бъде Ивайло Ненков.
Съдийските изяви ще оценява Кирил Панайотов. Всички длъжностни лица, ангажирани
със срещата са от София.

Йордан Воденичаров
В този кръг, Съдийската комисия при Зоналния съвет „награди“ с мачове
представители на всички областни колегии от Югозападна България извън София.
Подобно разпределение е прецедент в работата на шефовете на арбитрите от началото
на първенството в трета дивизия.
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Петър Джугански
Двубоят в Кюстендил между Велбъжд (Кюстендил) и Балкан (Варвара) ще ръководи
Йордан Воденичаров от Сандански. Негови помощници ще бъдат Илиян Илиев и
Борислав Арабаджийски от Благоевград. Резервен съдия е Симеон Великов от Петрич.
Делегат на срещата е Пламен Илиев от Перник.

Христо Шиндаров
Петър Джугански получи наряд за срещата Германея (Сапарева баня) – Оборище
(Панагюрище). Съдийската тройка, водена от сина на председателя на СК при БФС –
Никола Джугански, ще включва асистентите от Самоков - Георги Георгиев и Николай
Банков. Смените в срещата ще бъдат под прекия контрол на Емилиян Антонов от
Кюстендил. За нормалното протичане на двубоя ще следи Кеворк Тавитян от София.

Красимир Атанасов
Отборът на Септември (Симитли), играещ през този сезон с кодовото име Перун
(Кресна), приема Беласица (Петрич). Срещата на стадион „Струма“ бе възложена на
панагюрския рефер Христо Шиндаров. Флаговете са поверени на Георги Шопов от
Брацигово и Христо Андреев от Пазарджик. Резервен арбитър е Станислав Апостолов
от Стамболийски. Делегатското назначение бе връчено на бившия международен съдия
Велко Попов от София.
Столичанинът Красимир Атанасов ще надува свирката в срещата между тимовете на
Места (Хаджидимово) и Вихрен (Сандански). Гостите вече имат нов клубен началник в
лицето на проф. Васил Жечев. Бившият шеф на съдиите в България по времето на Иван
Славков – Батето, бе избран за ръководител на Вихрен на общо събрание, проведено
през тази седмица. Перничаните Владислав Виденов и Виктор Лазаров ще помагат в
двубоя на стадион „Димитър Лекин“. Четвърти съдия е Александър Йорданов от
столицата. Делегатски пратеник е Драгомир Стоянов от София.
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