Карагьозов свири в Калугерово, Лукаев с наряди в Ивайло и Септември
Събота, 16 Април 2022 13:45

Цветомир Карагьозов ще празнува имен ден в деня на мача Спартак - Чепинец
Цветомир Карагьозов ще ръководи неделната среща между Спартак (Калугерово) и
Чепинец от местната четвърта дивизия. Арбитърът, който идва специално за мача от
София ще има личен празник на 17 април - имен ден. Негови асистенти ще бъдат
Найден Гатев и Георги Шипаров. Делегатският наряд бе връчен на председателя на
областната ДК, Стефан Ненчев.

Три двубоя от „А“ Регионална група – Пазарджик ще се проведат в събота от 17:00 ч.

Срещата между Брацигово и Величково бе поверена на адвокат Стоил Малинов. Негови
асистенти ще бъдат Александър Ваклинов от Хаджиево и Джулиана Бутракова.
Делегатски пратеник ще бъде Мариан Дойчев.

Секретарят на областната СК, Иван Кобаков – Колина ще раздава правосъдие в двубоя
между тимовете на Вихър (Ветрен) и Марица (Белово). По тъчлинията ще действат Спас
Абаджиев и Николай Николов. Делегатските функции получи генсека на областната
футболна централа, Георги Мацев.

Два двубоя от четвърта дивизия през този уикенд са възложени на Васил Лукаев. В
събота възпитаникът на НСА „Васил Левски“ ще укротява страстите в сблъсъка между
Юнак (Ивайло) и Тракия (Пазарджик). Лайнсмени ще бъдат Теодор Тодоров и Петко
Караджов. Делегатски пратеник ще бъде областният съдийски шеф Петър Стайков. В
неделя Васил Лукаев ще бъде главен арбитър на двубоя между Локомотив (Септември)
и Левски (Паталеница). Тъчарбитри ще бъдат Джулиана Бутракова и Георги Шиндаров
от Панагюрище. Оценките на съдийското трио ще определи Мирослав Григоров.
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Реабилитираният от БФС тим на Тракиец (Главиница) приема селекцията на Родопи
(Козарско). Мачът ще свири Георги Шопов от Брацигово. Правото да маркират засади
получиха Енчо Златански и Мартин Шопов. За делегат бе назначен бившият елитен
рефер Асен Николов.

В неделя от 10:30 ч. ще се изиграе срещата при децата между Локомотив (Септември) и
Чепинец. Двубоят ще ръководи Георги Шопов, а тъчарбитри са новите попълнения в
областната колегия Мерджов и Стойчева. Делегат на срещата ще бъде Асен Николов.

Борислав ЙОРДАНОВ
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