Прилуцька районна федерація футболу
17523, Чернігівська обл.., Прилуцький р-н, смт. Мала Дівиця, вул.. Незалежності 6
р/р 26009008627001 Філія ВАТ КБ «Надра» Чернігівське РУ МФО 353627, код ДЕФО/ЄДРПОУ 35016428.
_________________________________________________________________________________________________

Контрольно-дисциплінарний комітет
футбольного турніру – Чемпіонату та Кубку Прилуччини
з футболу 2017 року
РІШЕННЯ
09.08.2017 року

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 інформацію представника
ФК «Манжосівка», занесену до протоколу матчу 12 туру чемпіонату Прилуччини 2017 року
між командами ФК «Манжосівка» (с.Манжосівка) та ФК «Удай» (с.Удайці), що відбувся
06.08.2017 року,ВСТАНОВИВ:
06 серпня 2017 року в м.Прилуки відбувся матч 12 туру чемпіонату Прилуччини 2017
року між командами ФК «Манжосівка» (с.Манжосівка) та ФК «Удай» (с.Удайці).
Із протоколу матчу вбачається, що представником ФК «Манжосівка» до протоколу
матчу внесене зауваження з приводу невідповідності записів арбітра матчу в його
особистому блокноті та протоколі матчу щодо показу жовтої картки гравцю ФК «Удай», а саме
в блокноті арбітра зроблений запис щодо показу жовтої картки гравцю під №23, а в протоколі
матчу наявний запис щодо показу жовтої картки гравцю під №20 Нагорному Віталію на 90
хвилині матчу.
Офіційний представник команди ФК «Манжосівка» Масьома О. В. пояснив, що ним
було виявлено невідповідності записів арбітра матчу в його особистому блокноті та протоколі
матчу щодо показу жовтої картки гравцю ФК «Удай», а саме в блокноті арбітра зроблений
запис щодо показу жовтої картки гравцю під №23, а в протоколі матчу наявний запис щодо
показу жовтої картки гравцю під №20 Нагорному Віталію, хоча гравця під №23 в заявці ФК
«Удай» взагалі не заявлено.
Офіційний представник ФК «Удай» Степашко О. О. пояснив таку невідповідність
виключно помилкою арбітра в своїх записах, так як безпосередньо в грі картку було дійсно
показано Нагорному Віталію, і його прізвище перед початком матчу було внесено до заявки
на гру, в якій він взяв безпосередню участь під номером 20.
Арбітр матчу Ярема С. В. також пояснив, що в його блокноті був зроблений запис
щодо показу жовтої картки гравцю ФК «Удай» під №23, такий запис він робив безпосередньо
під час складного з точки зору суддівства матчу і, враховуючи те, що гравці ФК «Удай» грали
в так званих «манішках», він помилково замість №20, під яким приймав участь гравець
команди ФК «Удай», якому було показано жовту картку, вказав №23. Вже після закінчення
гри, з’ясувавши таку помилку, пересвідчившись візуально, вніс запис в протокол про показ
жовтої картки гравцю ФК «Удай» під №20 Нагорному Віталію.

Перевіряючи вказані пояснення, головою КДК пред’являлись заявка та дозаявка
команди ФК «Удай» (з фотокартками гравців) арбітру матчу, згідно з якими останній чітко
вказав на гравця, якому було показано жовту картку на 90 хвилині матчу,- ним виявився
гравець на прізвище Нагорний Віталій.
Із протоколу матчу встановлено, що в заявці на матч у ФК «Удай» наявне прізвище
гравця Нагорний Віталій під №20. В графі попередження внесений запис про його
попередження шляхом показу жовтої картки на 90 хвилині матчу.
Згідно з дозаявкою команди ФК «Удай» Нагорного Віталія дозаявлено для участі в
Чемпіонаті та Кубку Прилуччини з футболу 2017 року.
Більше того, головою КДК безпосередньо проводилось інспектування матчу, під час
якого було встановлено відсутність будь-яких порушень Регламенту турніру з боку обох
команд, і лише підтверджено попередження шляхом показу жовтої картки Нагорному Віталію
на 90 хвилині матчу.
Таким чином, при перевірці КДК встановлений факт попередження жовтою карткою на
90 хвилині матчу саме гравця ФК «Удай» Нагорного Віталія, а невідповідності записів арбітра
матчу в його особистому блокноті та протоколі матчу свідчить про особисту помилку арбітра
при документуванні порушення зі сторони гравця ФК»Удай», що не є порушенням
Регламенту турніру.
Враховуючи вищевикладене, Контрольно-дисциплінарний комітет,ВИРІШИВ:
1.Провадження щодо інформації представника ФК «Манжосівка», занесеної до
протоколу матчу 12 туру чемпіонату Прилуччини 2017 року між командами ФК «Манжосівка»
(с.Манжосівка) та ФК «Удай» (с.Удайці), що відбувся 06.08.2017 року закрити, в звязку з
відсутністю будь-яких порушень Регламенту Чемпіонату та Кубку Прилуччини з футболу 2017
року.
Голова КДК

О.Ю.Коваленко

Члени КДК

Я.В.Ярославський
О.Ю.Якунь

