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Прогресиращата Кристина Георгиева (с топката) е един от 9-те ни ръководещи международни с
Съдийската комисия при ОС на БФС – Пазарджик назначи международен съдия за мач
от първенството на четвърта дивизия. Неделната среща между Тракия (Пазарджик) и
Чепинец (Велинград) бе поверена на Кристина Георгиева. 27-годишната
пазарджиклийка от началото на 2021 г. стана ръководещ съдия на ФИФА. Тя започна
съдийската си кариера в пазарджишката колегия през 2014 и остана в нея до 2018 г.
След това поради служебните си ангажименти, служителката на МВР се присъедини
към столичната съдийска колегия.

Лайнсмени на двубоя в Мирянци ще бъдат Теодор Тодоров и Георги Шиндаров от
Панагюрище. Делегатският наряд получи Мирослав Григоров.

Деян Георгиев от Стамболийски пък бе пратен на директната битка за оцеляване
между тимовете на Сарая и Оборище II (Панагюрище). Тъчарбитри ще бъдат Ивайло
Михайлов и Веселин Шопов. Делегат на срещата ще бъде шефът на областната
Дисциплинарна комисия, Стефан Ненчев.

Адвокатът Стоил Малинов ще раздава правосъдие в сблъсъка между Марица (Белово)
и Балкан (Варвара). Засади ще маркират Георги Шопов от Брацигово и Даниел Босаков.
Представянето на арбитрите ще оценява Александър Аврамов.

Секретарят на областната СК, Иван Кобаков – Колина ще следи за спазването на
правилата на двубоя между Величково и Левски (Паталеница). Негови асистенти ще
бъдат Николай Николов и Спас Абаджиев, а делегат – Иван Тодоров. Преди две
седмици триото Кобаков – Николов – Абаджиев свири „пожароопасното дерби“ на
Софийска област между Бенковски (Костенец) и Левски (Долна баня), завършило при
резултат 1:0. Реферът Иван Кобаков – Колина „потуши“ страстите в него с 19
официални предупреждения, от които 6 бяха с червен цвят.
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Срещата между Родопи (Козарско) и Тракиец (Главиница) взе Васил Лукаев. За
странични съдии бяха избрани Стоян Стоянов и Димитър Кобаков. Делегат на двубоя
ще бъде Петър Стайков.

Служителят на МВР Костадин Кобаков ще ръководи мача между Левски (Ракитово) и
Локомотив (Септември). Функциите на негови помощници ще изпълняват Енчо
Златански и Алекс Манев. Делегат на срещата ще бъде Крум Кантарев.

На двубоя между Вихър (Ветрен) и Спартак (Калугерово) бе изпратен Станислав
Апостолов от Стамболийски. По тъчлинията ще действат Невелин Гугутков и Ангел
Станчев. Делегатските правомощия за този мач бяха възложени на Красимир Камберов.

Борислав ЙОРДАНОВ
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