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Съдиите и делегатите от област Пазарджик закриха сезона с тържество
С тежък банкет съдиите и делегатите към областната централа на БФС в Пазарджик
отбелязаха края на спортно-състезателната 2017/18 година. Традиционното лятно
тържество бе уважено от над 60 длъжностни лица от региона. Празничното събитие се
проведе на 1 юни в Club Heaven.

Сбирката бе и повод за равносметка за изминалата спортно-състезателна година.
Председателят на ОС на БФС – Пазарджик Спас Иванов отчете труден, но успешен за
съдии и делегати сезон.

Областният председател Спас Иванов даде висока комплексна оценка на съдиите и делегатите
Шефът на централата отбеляза и подмладяването в съдийската колегия, която беше
подсилена от 10 нови попълнения в последните няколко месеца.

Шеф №1 на футбола в област Пазарджик обяви, че двама от делегатите през новия
сезон ще преминат в по-висока категория, което е добър атестат за потенциала на ОС
на БФС.
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ОС на БФС - Пазарджик е на едно от водещите места в страната по брой проведени срещи на се

От новото първенство Христо Шиндаров от Панагюрище ще бъде част от делегатската
листа на Втора професионална лига. До този момент бившият асистент в „А“ група бе
делегат в Югозападната Трета лига.

Шефът на областната Дисциплинарната комисия Стефан Ненчев също бележи прогрес.
Преподавателят в ЕГ „Бертолт Брехт“ пък влиза в листата на длъжностните лица от
Югозападната Трета лига.

Дисциплинарният шеф Стефан Ненчев (вдясно) от новия сезон ще бъде делегат в ЮЗ Трета ли
В хода на тържеството бяха раздадени и няколко индивидуални награди. Призът за
най-добър ръководещ съдия в областта грабна Станислав Апостолов.

Асистент №1 стана Спас Абаджиев. Призът за делегат №1 бе завоюван от генсека на
областната централа Георги Мацев.

При дамите най-добра ръководеща съдийка стана Кристина Георгиева, а за най-добра
асистентка бе отличена Джули Бутракова.
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Над 60 съдии и делегати от област Пазарджик присъстваха на тържественото закриване на се

Специална награда за цялостен принос арбитрите присъдиха на областния
председател Спас Иванов.

Филип УСТАБАШИЕВ
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