Пазарджишкият Колина свири мача на Чепинец, столичанин взе дербито в Брацигово
Петък, 29 Октомври 2021 23:53

Иван Кобаков - Колина получи повиквателна за мача в Септември
Секретарят на областната СК, Иван Кобаков – Колина бе определен за главен рефер на
неделния мач между Локомотив (Септември) и Чепинец (Велинград). Лайнсмени ще
бъдат Спас Абаджиев и Николай Николов. Делегатски пратеник ще бъде Иван Тодоров.

Димитър Димитров
Дербито на кръга в „А“ Регионална група – Пазарджик ще се играе в събота от 14:00 ч.
в Брацигово. Едноименният местен тим ще приеме безгрешният до този момент лидер
Балкан (Варвара). Сблъсъкът бе възложен на съдийска тройка от професионалния
футбол. Правосъдие ще раздава перничанинът Димитър Димитров, който е част от
столичната съдийска колегия. Негови асистенти ще бъдат Дениз Соколов и Димитър
Добромиров. Представянето на арбитрите ще оценява шефът на областната СК, Асен
Николов.

Още три двубоя от четвърта дивизия ще предложи съботния ден. Срещата между Юнак
(Ивайло) и Величково бе поверена на Деян Георгиев от Стамболийски. Странични
съдии ще бъдат Любомир Босаков и Петко Караджов. Делегат на мача ще бъде
председателят на областната СТК, Красимир Камберов.

Срещата между Тракиец (Главиница) и Марица (Белово) ще ръководи Васил Лукаев.
Засади ще маркират колегите му Веселин Шопов и Ивайло Михайлов. Делегатското
назначение бе връчено на шефа на областната Дисциплинарна комисия, Стефан
Ненчев.
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Димитър Георгиев пък ще следи за спазването на правилата на двубоя между тимовете
на Сарая и Родопи (Козарско). Тъчарбитри ще бъдат Емил Милев и Стефан Кестенов.
Представянето на съдиите ще оценява Мариан Дойчев.

Станалият преди броени дни баща за втори път, Станислав Апостолов получи наряд за
мача между Спартак (Калугерово) и Чико-Бунара (Бяга). Лайнсмени ще бъдат Невелин
Гугутков и Енчо Златански. Делегатски пратеник ще бъде Мирослав Григоров.

Срещата между отборите на Тракия (Пазарджик) и Левски (Паталеница) взе Цветомир
Карагьозов. Негови асистенти ще бъдат Теодор Тодоров и Найден Гатев. За делегат бе
определен Петър Стайков.

От СК при ОС на БФС – Пазарджик си запазват правото на промени в назначенията за
предстоящите мачове поради динамичната ситуация, свързана с разпространението на
COVID.

Борислав ЙОРДАНОВ
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