Елитни съдии за дербито Балкан (Варвара) – Чико-Бунара (Бяга)
Четвъртък, 08 Април 2021 19:46

Столичният рефер Георги Николов познава добре сюжета на дербитата в Пазарджишката Бунд
Рефери от ранглистата на професионалния футбол получиха наряд за топсблъсъка от
„А“ Регионална група – Пазарджик, научи от сигурен източник velsport24.com. Битката
на култовия стадион „Сейнт Джордж парк“ бе поверена на столичанина Георги Николов.
37-годишният бивш защитник на Марек вече има натрупан опит в местната четвърта
дивизия. През септември 2018 г. той раздаваше правосъдие в напечения мач между
Брацигово и Чико-Бунара, приключил 1:1.

В неделя помощници на Георги Николов ще бъдат международния асистент-съдия
Мартин Венев и Георги Великов. Делегатският наряд бе връчен на бившия арбитър от
„А“ група - Петър Стайков от Пазарджик.

Три срещи от предстоящия кръг в Пазарджишката Бундеслига ще се състоят в събота
(10 април).

Двубоят между Левски (Ракитово) и Тракия (Пазарджик) ще ръководи Васил Лукаев.
Лайнсмени ще бъдат Любомир Босаков и Петко Караджов. Оценките на съдийското
трио ще оформи Крум Кантарев.

Бившият асистент от Втора лига, Деян Георгиев от Стамболийски взе мача между
Марица (Белово) и Величково. Тъчарбитри ще бъдат Енчо Златански и Стефан
Кестенов. Делегат на мача ще бъде Красимир Камберов.

Сблъсъкът между Вихър (Ветрен) и Сарая пък ще свири Тодор Пенков. Засади ще имат
правото да маркират Ивайло Михайлов и Джулиана Бутракова. Представянето на
арбитрите ще оценява областният съдийски шеф Асен Николов.
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Неделната среща между Брацигово и Чепинец (Велинград) бе възложена на юриста
Стоил Малинов. Странични съдии ще бъдат Невелин Гугутков и Ивайло Михайлов.
Делегатски пратеник ще бъде Мирослав Григоров.

Секретарят на областната СК, Иван Кобаков – Колина ще следи за спазването на
съдийския правилник на мача Спартак (Калугерово) – Родопи (Козарско). За негови
помощници бяха определени Николай Николов и Спас Абаджиев. Делегат на мача ще
бъде Александър Аврамов.

Двубоят между Локомотив (Септември) и Тракиец (Главиница) бе даден на Васил
Лукаев. Лайнсмени ще бъдат Ангел Станчев и Веселин Шопов. Делегатското назначение
бе връчено на председателя на областната Дисциплинарна комисия Стефан Ненчев.

Цветомир Карагьозов ще укротява страстите в мача между Левски (Паталеница) и
Оборище II (Панагюрище). По тъчлинията ще се придвижват колежките му Джулиана
Бутракова и Йоанна Дамянова. Делегатски пратеник ще бъде Мариан Дойчев.

Неделното дерби с начален час 10:30 при децата между Чепинец (Велинград) и
Оборище (Панагюрище) ще бъде ръководено от Станислав Апостолов от Стамболийски.
Странични арбитри ще бъдат Бончев и Шипаров. За делегат на срещата бе определен
Мирослав Григоров.

Борислав ЙОРДАНОВ
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