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Цветомир Карагьозов взе най-интересния мач от кръга в "А" ОФГ - Пазарджик

Пазарджишкият арбитър Цветомир Карагьозов бе назначен за главен рефер на
дербито от четвърта дивизия между тимовете на Балкан (Варвара) и Брацигово. Двата
отбора изостават на разстояние от 2 точки от водача в групата Чико-Бунара (Бяга).
Двубоят на култовия стадион „Сейнт Джордж парк“ се чака с подчертан интерес от
феновете в региона.

Съдийската комисия при ОС на БФС – Пазарджик предприе интересен ход с избора си
на рефера Цветомир Карагьозов, който се ползва с огромно доверие от шефовете си.
Поради бизнес ангажименти в столицата, обаче не винаги може да бъде ползван за
напечените битки в Пазарджишко. Преди 10 сезона Карагьозов проби и до ранглистата
на ръководещите съдии в Югозападната „В“ група.

Цветомир Карагьозов ще ръководи битката между Балкан (Варвара) и Брацигово

Лайнсмени на мача между Балкан (Варвара) и Брацигово ще бъдат Стоян Павлов и Спас
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Абаджиев. Делегат на срещата е бившия елитен рефер Петър Стайков.

Неделното домакинство на Чепинец (Велинград) срещу Родопи (Козарско) бе поверено
на Костадин Кобаков от Пазарджик. Засади ще маркират съгражданинът му Стефан
Кестенов и Десислав Зайков от Ветрен дол. Делегатският наряд взе Никола Попчев от
Ракитово.

Костадин Кобаков ще ръководи и съботната среща между Локомотив (Септември) и
Левски (Паталеница). Тъчарбитри ще бъдат Томи Спасов от Синитево и Тодор Пенков.
Делегат на двубоя е Александър Аврамов.

Битката за оцеляване между тимовете на Зенит (Ветрен дол) и Тракиец (Главиница) ще
свири Васил Лукаев от Пазарджик. Негови асистенти ще бъдат Георги Шиндаров от
Панагюрище и Спас Проданов.

Старши учителят Мариан Дойчев ще раздава правосъдие в събота на мача между
Тракия (Пазарджик) и Оборище II (Панагюрище). Домакините са лишени от домакинство
и ще приемат своя съперник на стадиона в Сарая. Функциите на помощници в срещата
ще изпълняват Стефан Кестенов и Алберт Фархи. Делегат на мача е шефът на
областната Дисциплинарна комисия Стефан Ненчев.

Неделният сблъсък между Давид и Голиат – последният Братаница срещу лидера
Чико-Бунара (Бяга) бе възложен на Мариан Дойчев. Негови асистенти ще бъдат Стоян
Павлов и Алберт Фархи. Делегат на мача ще бъде шефът на областната Съдийска
комисия Красимир Камберов.

Единственият арбитър в ранглистите на професионалния футбол – Цанко Миндалов бе
определен да свири срещата между Спартак (Калугерово) и Величково. Засади ще
маркират Спас Абаджиев и Любомир Босаков. Делегат на двубоя е Христо Шиндаров от
Панагюрище.

Възпитаникът на НСА „Васил Левски“ – Васил Лукаев ще следи за спазването на

2/3

Ясен е реферът за дербито Балкан (Варвара) - Брацигово
Петък, 03 Ноември 2017 22:32

правилата и в срещата между Сарая и Вихър (Ветрен). Странични съдии ще бъдат
Георги Шиндаров от Панагюрище и Кирил Ибров от Мокрище. Делегат на мача е
бившият елитен рефер Асен Николов, който в момента е и съдийски наблюдател във
Втора лига.

Борислав ЙОРДАНОВ
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