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Ленко Витанов
Топреферът на Разлог - Ленко Витанов ще раздава правосъдие в двубоя между
Бенковски (Пазарджик) и Ботев (Ихтиман). Домакините заемат петото място, а гостите
от
Ихтиман водят люта битка с Хебър (Пз) за
спасителното 18-то място. Лайнсмени на срещата в областният град ще са петричаните
Ангел Карадалиев
и
Кирил Шумантов
. Четвърти арбитър е бившият футболист на Септември (Симитли) Георги Стоянов
от
Благоевград
.

Сблъсъкът между Левски (Елин Пелин) и Хебър (Пазарджик) бе поверен на Стоян
Владимиров
от София. Флагът ще вдигат
Николай Банков
и
Христо Марков
от
Самоков
. Назначението за резервен арбитър получи
Симеон Дочев
от
София
.
Осми мач в трета дивизия този сезон ще свири столичният съдия Виден Стоянов. Той
бе пратен в Долна Диканя, където домакините от "Витоша" ще имат за съперник
Велбъжд (Кюстендил). По тъчлинията ще се изявяват
Траян Куков
и
Филип Йорданов
. Съдийската четворка от столицата допълва колегата им
Антон Вуковски
.
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Виден Стоянов

Бившият играч на Металург (Пк) - Калин Людмилов от София ще реферира за първи
път през пролетта в Югозападната "В" група. Той ще бъде централен съдия на двубоя
между Перун (Кресна) и Сливнишки герой (Сливница). Засади ще маркират колегите му
Борислав Понорски
и
Любин Димитров
. Резервен съдия е
Ивайло Ненков
.

Борислав Ненков
Арбитри от колегията в Кюстендил ще обслужват двубоя между Малеш (Микрево) и
Бенковски (Костинброд). Главен съдия ще бъде Димитър Стоилов, който замени
първоначално назначеният
Георги Караколев
от
Дупница
. Първи асистент е
Таско Влахов
, а втори Красимир Кирилов
. Спокойствие около резервните скамейки ще създава
Георги Иванов
от Благоевград.

Борислав Митрев от София ще води мачът между Струмска слава (Радомир) и
Германея (Сапарева баня). Негови асистенти ще бъдат столичанинът
Иво Тонев

2/3

Съдия от Разлог свири Бенковски (Пз) - Ботев (Ихт)
Четвъртък, 22 Април 2010 22:30

и
Мартин Миладинов
от
Сливница
. Четвърти арбитър е
Симеон Петров
.

Цветомир Георгиев от София ще надува свирката в двубоя Пирин (Разлог) - Нови
Искър. Той ще бъде подпомаган от колегите си
Росен Дамянов и
Павел Драгомиров
. Ролята на резервен съдия ще изпълнява
Йото Гарабедов
.

Пернишкият рефер Мирослав Петров замени колегата си Бисер Никифоров и ще
следи за спазването на правилата на срещата между отборите на Беласица (Петрич) и
Миньор (Бобов дол). Негови асистенти ще са съгражданите му
Александър Михайлов
и
Данаил Петракиев
. Резервен арбитър е
Владислав Светославов
.

Смесено съдийско участие от двата пола ще има на двубоя между Витоша (Бистрица) и
Места (Хаджидимово). Главен рефер е Борислав Ненков от София, а тройката
допълват
Деница Крумова и
Александър Моллов
. Табелките за смени ще вдига
Димитрина Милкова
.
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