Рефер от “Б” група ще ръководи дербито
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Санданчанинът Иван Бабанов (на снимката) бе назначен за главен съдия на областното
дерби „Хебър” – „Чепинец”, научи VELSPORT24.com. Реферът, който е в листата на
ръководещите в “Б” група арбитри е безкомпромисен и едва ли ще пести картоните в
утрешния мач.
Бабанов вече свири един мач на велинградчани през настоящия полусезон. На 1 март
той надуваше свирката на двубоя в Ракитово между Чепинец и Велбъжд (Кюстендил),
спечелен от домакините с 2-1. В тази среща реферът от Сандански вдигна 2 червени
картона на играчи на „Велбъжд”. В 33-та минута Станислав Стойов бе изгонен за втори
жълт картон, а в 86-та по пътя към съблекалните преждевременно тръгна и
Александър Николов. За представянето си в срещата обаче, Бабанов получи много
висока оценка. От велинградчани, декорирани в жълто тогава бяха Стефан Караманов
и Стоян Боновски.
Иван Бабанов е ръководил още един мач на „Чепинец” в по-далечното минало, установи
разследването на VELSPORT24.com. Става дума за двубоя между „Чепинец” и
Бенковски (Костинброд) преди близо 4 години. Срещата тогава бе спечелена от гостите
с 3-1, но съмнененията около редовността на третия гол в мрежата на велинградчани
предизвикаха сериозно напрежение на стадиона. В 92-та минута Бабанов зачете гол от
непряк свободен удар на Иван Тодоров от гостите, който обаче стреля директно към
вратата на Златанов. Въпреки протестите на домакините попадението бе признато от
рефера. Малко преди това „чепинци” вкараха гол на надеждата за 1-2, отбелязан от
Спас Гардански. При прибирането в тунела към съдийската тройка полетя метла и
празна бутилка от минерална вода. Дежурният делегат Цветков украси доклада си и
„Чепинец” бе наказан да играе два мача при закрити врати.
В онзи прословут мач на 13 март 2005 година, Бабанов показва общо 6 жълти картона,
от които 5 за домакините.
Надяваме се, че утре рефера от Сандански ще бъде безпристрастен и ще заслужи
добри думи за съдийството си, както от „Чепинец”, така и от „Хебър”.
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