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м.Прилуки

Контрольно-дисциплінарний комітет футбольного турніру – Чемпіонату та
Кубку Прилуччини з футболу 2017 року (далі КДК) в складі: голови комітету –
Коваленка Олександра Юрійовича, та членів комітету – Ярославського Ярослава
Володимировича та Якуня Олега Юрійовича, у відповідності до положень
Регламенту Чемпіонату та Кубку Прилуччини з футболу 2017 року (далі –
Регламент), розглянувши заявлений протест офіційного представника команди ФК
«Удай» (с.Удайці) Степашка Олександра Олександровича щодо порушення п.16.1
Регламенту командою ФК «Цукровик» (смт.Линовиця) в матчі 16 туру чемпіонату
Прилуччини 2017 року між командами ФК «Цукровик» та ФК «Удай» (с.Удайці), що
відбувся03.09.2017року,ВСТАНОВИВ:
03 вересня 2017 року в смт.Линовиця відбувся матч 16 туру чемпіонату
Прилуччини2017рокуміжкомандамиФК«Цукровик»таФК«Удай»(с.Удайці).
За результатами гри, згідно з протоколом матчу гра закінчилася з рахунком 4:2
(на
користьФК«Цукровик»).
04 вересня 2017 року до КДК турніру з офіційним протестом звернувся
представник команди ФК «Удай» (с.Удайці) Степашко Олександр Олександрович,
вказуючи на порушення командою ФК «Цукровик» п.16.1 Регламенту щодо наявності
на полі під час гри менше чотирьох гравців, народжених або прописаних в
Прилуцькому районі, в матчі 16 туру чемпіонату Прилуччини 2017 року між
командамиФК«Цукровик»таФК«Удай»(с.Удайці),щовідбувся03.09.2017року.
Із протоколу матчу вбачається, що до заявкового списку команди ФК
«Цукровик» представником команди внесені 13 прізвищ, з яких п’ять, є гравцями, що
народжені або прописані в Прилуцькому районі, а саме: Левченко Олег, Приходько
Артур, Комар Максим, Кузьменко Євген та Боблян С., чотири з яких (до речі, вони
відмічені представником команди), взяли участь у грі, а саме: Левченко Олег,
Приходько Артур, Комар Максим та Кузьменко Євген. В графі голи команди ФК
«Цукровик» наявні відмітки щодо забитих голів на 09, 31, 38 хвилині гравця Комар М.
та 88 хвилині гравця Гавура О.. В команді ФК «Цукровик» була проведена одна

заміна - на 90 хвилині замість гравця Гребенюка В. на поле вийшов Лимар В. В графі
картки команди ФК «Цукровик» зафіксовано, що гравець Приходько А. на 44 хвилині
отримав першу жовту катку, а на 90 хвилині отримав другу жовту, і як наслідок на 90
хвилині червону картку. Гравець Комар М. також на 63 хвилині матчу отримав жовту
картку.
Будь-якихіншихзаписів
вграфахкомандиФК«Цукровик»незафіксовано.
Оглянувши заявку та до заявку ФК «Цукровик» та вивчивши протокол матчу,
інших гравців, які є гравцями, що народжені або прописані в Прилуцькому районі,
крім п’яти - Левченко Олег, Приходько Артур, Комар Максим, Кузьменко Євген та
Боблян С., до протоколу матчу 16 туру між командами ФК «Цукровик» та ФК «Удай»
не
вносились.
В протоколі матчу 16 туру між командами ФК «Цукровик» та ФК «Удай» відсутні
і гравці, які в силу п.16.2 Регламенту, є гравцями, якім на момент подачі заявки
виповнилося 16 років і менше, а також якім виповнилося 40 років і більше, тобто
прирівняним до гравців, які були народжені або є прописаними в Прилуцькому
районі.
Як пояснив представник команди ФК «Удай» Степашко О.О., що до приблизно
93 хвилини матчу в команді ФК «Цукровик» приймали участь чотири гравці, що
народжені або прописані в Прилуцькому районі, а саме: Левченко Олег, Приходько
Артур, Комар Максим та Кузьменко Євген. Приблизно на 93 хвилині матчу Приходько
А. був видалений з поля з показом червоної картки (через другу жовту). Після
видалення Приходька А. гра продовжилася протягом доданого арбітром часу, але
при цьому протягом такого часу команда ФК «Цукровик» догравала матч з трьома
гравцями, які народжені або прописані в Прилуцькому районі, що є порушенням
п.16.1
Регламенту.
Як пояснив представник команди ФК «Цукровик» Назарко Олександр
Миколайович, що дійсно в матчі 16 туру чемпіонату Прилуччини 2017 року між
командами ФК «Цукровик» та ФК «Удай» (с.Удайці), що відбувся 03.09.2017 року, до
приблизно 93 хвилині матчу в команді ФК «Цукровик» приймали участь чотири
гравці, що народжені або прописані в Прилуцькому районі, а саме: Левченко Олег,
Приходько Артур, Комар Максим та Кузьменко Євген. Підтвердив Назарко О.М. і той
факт, що на 93 хвилині матчу був видалений Приходько А. і далі гра була
продовжена протягом доданого арбітром часу, при цьому наголосив на необхідності
додержанняпринципучесноїгри.
Як пояснив арбітр матчу Ярема С.В., що дійсно матч 16 туру між вказаними
командами тривав 94 хвилини, так як команди на двох провели три заміни, а також
приблизно на 93 хвилині матчу гравцю команди ФК «Цукровик» Приходько А. було
показано червону картку (через другу жовту) та видалено його з поля. Після спливу
10-15 секунд на документування видалення, та відсутності будь-яких заяв
представників ФУ «Цукровик» щодо проведення замін, гру було продовжено без
будь-яких замін близько 40-45 секунд після чого арбітром матчу було дано фінальний
свисток. В протоколі матчу фіксація будь-яких подій на полі після спливу 90 хвилин
матчу документуються часом – на 90 хвилині. Отже, тому в протоколі матчу вказано,
що на 90 хвилині матчу в команді ФК «Цукровик» була проведена заміна і замість
гравця на прізвище Гребенюк В. на поле вийшов Лимар В., а також на 90 хвилині
матчу гравцю команди ФК «Цукровик» Приходько А. було показано червону картку
(через
другужовту)тавидаленойогозполя.

Вивчивши протокол матчу, заявку та до заявку ФК «Цукровик», оцінивши
поясненняофіційнихпредставниківкоманд,арбітраматчуКДКвстановивнаступне.
Згідно пунктів 16.1 Регламенту «при проведенні матчів чемпіонату та Кубка
Прилуччини офіційна особа клубу повинна друкованими літерами вписати до листа
Рапорту арбітра прізвища та імена не більше 18 футболістів (11 основних і семи
запасних), а також не більше п'яти офіційних осіб. При цьому, як в заявці, так і на
полі, під час гри повинно бути не менше 4 (чотирьох) гравців, які були народжені або
є
прописанимивПрилуцькомурайоні».
Згідно п.16.2 Регламенту «гравці команд, яким на момент подачі заявки
виповнилося 16 років і менше, а також якім виповнилося 40 років і більше,
прирівнюються до гравців, які були народжені або є прописаними в Прилуцькому
районі».
Відповідно до п.16.7 Регламенту «якщо під час гри командою, що виграла матч
(або матч закінчився нічиєю), порушено п.16.1 Регламенту щодо наявності на полі під
час гри не менше чотирьох гравців, народжених або прописаних в Прилуцькому
районі, або прирівняних до них (п.16.2 Регламенту), до неї автоматично
(безапеляційно за рішенням КДК ПРФФ) застосовується штрафна санкція у виді
зарахування поразки (–0 : 3+), а команді-суперниці - перемога (+3 : 0–), при цьому до
команди (клубу)- порушниці застосовуються штрафні санкції у вигляді сплати
штрафу-100грн..
Якщо ж обидві команди допустили вказане порушення то обом командам
зараховується поразка (– : –), а також команди, що порушили регламент, зобов’язані
сплатити
штраф-100грн.».
Тобто в даній ситуації вирішальним є необхідність встановити наявність чи
відсутність факту перебування на полі під час гри менше 4 (чотирьох) гравців, які
були народжені або є прописаними в Прилуцькому районі, а також можливості
провести заміну і відновити на полі кількість гравців, які були народжені або є
прописаними в Прилуцькому районі, після видалення гравця ФК «Цукровик»
ПриходькоА..
Так, КДК було встановлено, що приблизно на третій доданій хвилині матчу (93
хвилині) арбітр матчу зафіксував порушення зі сторони гравця ФК «Цукровик»
Приходька А., і за неспортивну поведінку попередив його другою жовтою карткою, і
як наслідок видалив з поля, показавши червону картку. Після спливу 10-15 секунд на
документування видалення, і можливості реагування представника ФК «Цукровик»
шляхом заяви про проведення заміни з метою відновлення на полі чотирьох гравців,
які народжені або прописані в Прилуцькому районі, гру було продовжено без
будь-яких замін близько 40-45 секунд після чого арбітром матчу було дано фінальний
свисток.
За таких обставин, КДК встановлено, що протягом 40-45 секунд матчу на полі
під час гри в команді ФК «Цукровик» знаходилось лише три гравці, які народжені або
прописанівПрилуцькомурайоні,щоєпорушеннямп.16.1Регламенту.
При цьому, у представника ФК «Цукровик» протягом 10-15 секунд (часу поки
арбітр матчу робив запис про вилучення гравця), була можливість зреагувати і
зробити заяву про проведення заміни і відновити на полі кількість гравців команди,
передбаченої п.16.1 Регламенту, але такою можливістю представник команди не
скористався, хоча можливість провести заміну на гравця, якій народжений або

прописаний в Прилуцькому районі, у представника ФК «Цукровик» була, з огляду на
наявність в протоколі (заявці на гру) (тринадцятим по списку, тобто на заміні)
прізвища гравця Боблян С., який згідно заявки на турнір є гравцем, який народжений
або
прописанийвПрилуцькомурайоні.
У зв’язку з неординарністю ситуації (командою – переможницею матчу ФК
«Цукровик» порушення п.16.1 Регламенту допущено протягом 40-45 секунд), вказані
обставини дисциплінарного провадження були обговорені з першим заступником
голови федерації футболу Чернігівської області Свистуном Анатолієм Вікторовичем,
який після вивчення обставин справи підтримав рішення КДК щодо наявності
порушення Регламенту командою ФК «Цукровик» і як наслідок застосування до
команди
порушницідисциплінарнихсанкцій,передбаченихРегламентом.
Враховуючи вищевикладене, на підставі п.п.16.1, 16.2, 16.8 ст.16 Регламенту,
керуючисьпунктом6.4статті6Регламенту,Контрольно-дисциплінарнийкомітет,ВИРІШИВ:
1. Команді ФК «Цукровик» (смт.Линовиця) за порушення п.16.1 Регламенту щодо
наявності на полі під час гри не менше чотирьох гравців, народжених або
прописаних в Прилуцькому районі, або прирівняних до них (п.16.2
Регламенту), зарахувати поразку (–0 : 3+), а команді-суперниці – ФК «Удай»
перемогу (+3 : 0–) в матчі 16 туру чемпіонату Прилуччини 2017 року між
вказанимикомандами,щовідбувся03.09.2017року.
У відповідності до п.20.6 Регламенту рішення КДК ПРФФ є остаточним і
переглядутаоскарженнюнепідлягає.
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