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Контрольно-дисциплінарний комітет
футбольного турніру – Чемпіонату та Кубку Прилуччини
з футболу 2017 року
РІШЕННЯ
15.08.2017 року

м.Прилуки

Контрольно-дисциплінарний комітет футбольного турніру – Чемпіонату та
Кубку Прилуччини з футболу 2017 року (далі КДК) в складі: голови комітету –
Коваленко Олександра Юрійовича, та членів комітету – Ярославського Ярослава
Володимировича та Якуня Олега Юрійовича, у відповідності до п.24.7 ст.24
Регламету Чемпіонату та Кубку Прилуччини з футболу 2017 року (далі – Регламент),
розглянувши інформацію арбітра матчу та офіційних представників команд,
викладених в протоколі матчу, між командами ФК «Внєштранс» (с.Івківці) та ФК
«Манжосівка» (с.Манжосівка), яка викладена в протоколі матчу щодо грубої гри
гравця команди ФК «Внєштранс» (с.Івківці) та удар суперника рукою гравцем ФК
«Манжосівка» (с.Манжосівка) в матчі матчу 13 туру чемпіонату Прилуччини 2017
року, що відбувся 13.08.2017 року,ВСТАНОВИВ:
13 серпня 2017 року в с.Івківці відбувся матч 13 туру чемпіонату Прилуччини
2017 року між командами ФК «Внєштранс» (с.Івківці) та ФК «Манжосівка»
(с.Манжосівка).
Із інформації арбітра, викладеної в протоколу матчу вбачається, що на 75
хвилині матчу гравець команди ФК «Внєштранс» Худін Юрій в ході гри допустив по
відношенню до гравця ФК «Манжосівка» навмисну грубу гру, у вигляді прижку з двох
ніг на лежачого гравця, чим міг завдати йому травми, а також гравець ФК
«Манжосівка» Левченко Роман після зупинки матчу наніс гравцю ФК «Внєштранс»
удар рукою в обличчя.
За такі дії обом вищевказаним гравцям арбітром матчу показані червоні картки
і вони були видалені з поля.
Згідно з протоколом матчу аналогічні зауваження, які прийняті в якості
пояснень, були зафіксовані офіційними представниками обох команд.
Оцінивши пояснення арбітра матчу, офіційних представників команд, вивчивши
протокол матчу, КДК встановив наступне.
На 75 хвилині матчу гравець команди ФК «Внєштранс» Худін Юрій в ході гри
допустив по відношенню до гравця ФК «Манжосівка» навмисну грубу гру, у вигляді
прижку з двох ніг на лежачого гравця, чим міг завдати йому травми (гравець ФК

«Манжосівка» відносно якого Худіним Юрієм були порушені правила гри, після
відновлення гри, продовжив гру в складі команди, що виключає факт отримання
травми), на що арбітр матчу відреагував зупинкою гри, з призначенням штрафного
удару, і вже після зупинки гри арбітром, гравець ФК «Манжосівка» Левченко Роман
умисно наніс удар рукою в обличчя гравцю ФК «Внєштранс» (про умисність удару
рукою в обличчя свідчить факт нанесення такого удару після зупинки гри).
Згідно з п.п.27.2.3 п.27.2 ст.27 Регламенту до футболістів застосовуються
наступні санкції: -за грубу гру з ризиком завдання травми супернику - до 3 матчів; -за
удар суперника рукою (ногою) після зупинки гри - до 10 матчів.
Крім того, згідно з п.п.27.2.1 п.27.2 ст.27 Регламенту стосовно команди
застосовується наступні санкції: -присудження команді технічної поразки (–0 : 3+)
за бійку, навмисне завдання травм супернику, плевок в обличчя гравцю, арбітру,
вболівальнику зі сторони гравців та офіційних осіб команди, що внесені до офіційного
заявкового листа на участь у чемпіонаті; -виключення зі складу учасників
Чемпіонату та Кубку Прилуччини за повторну бійку, навмисне завдання травм
супернику, плевок в обличчя гравцю, арбітру, вболівальнику зі сторони гравців та
офіційних осіб команди, що внесені до офіційного заявкового листа на участь у
чемпіонаті.
Тобто в даній ситуації вирішальним є необхідність встановити наявність чи
відсутність повторності дій гравців, грубого порушення футбольних правил, завдання
чи не завдання важкої травми, вчинення бійки тощо.
В сезоні 2017 року дії гравців команди ФК «Внєштранс» розглядаються
вперше, а дії гравців ФК «Манжосівка» вже були предметом дисциплінарного
провадження КДК (рішення КДК від 04.05.2017 року).
Але згідно з рішенням КДК від 04.05.2017 року розглядались дії гравця ФК
«Манжосівка» щодо грубої гри із завданням важкої травми супернику. В даному
провадженні розглядаються дії гравця ФК «Манжосівка» Левченка Романа щодо
умисного нанесення удару рукою в обличчя супернику, що не є повторністю грубої
гри, а є ознаками бійки. Крім того, удар в обличчя не завдав важкої травми супернику,
що також не є повторністю таких дій.
Крім того, КДК приймає до уваги і те, що дії гравця ФК «Манжосівка» Левченка
Романа щодо умисного нанесення удару рукою в обличчя супернику були
спровоковані фактом умисної грубої гри з ризиком завдання травми супернику гравця
команди ФК «Внєштранс» Худіна Юрія.
Таким чином, КДК турніру встановлений факт умисної грубої гри з ризиком
завдання травми супернику гравцем команди ФК «Внєштранс» Худіним Юрієм, а
також умисного нанесення удару рукою в обличчя супернику гравцем ФК
«Манжосівка» Левченком Романом на 75 хвилині матчу 13 туру чемпіонату
Прилуччини 2017 року між командами ФК «Внєштранс» (с.Івківці) та ФК
«Манжосівка» (с.Манжосівка), що відбувся 13 серпня 2017 року в с.Івківці.
Також слід вказати, що з метою об`єктивності та неупередженості прийняття
рішення, на стадії прийняття рішення, головою КДК заявлено відвід, так як він
являється заявленим гравцем команди ФК «Внєштранс».
Враховуючи вищевикладене, на підставі з п.п.27.2.3 п.27.2 ст.27 Регламенту
Чемпіонату та Кубку Прилуччини з футболу 2017 року, керуючись п.24.7 ст.24
Регламету, Контрольно-дисциплінарний комітет,ВИРІШИВ:

1.Застосувати до гравця ФК «Внєштранс» (с.Івківці) Худіна Юрія штрафну
санкцію у вигляді дискваліфікації на три матчі чемпіонату Прилуцького району та
Кубку Прилуччини 2017 року за грубу гру із ризиком завдання травми супернику.
2.Застосувати до гравця ФК «Манжосівка» (с.Манжосівка) Левченка Романа
штрафну санкцію у вигляді дискваліфікації на три матчі чемпіонату Прилуцького
району та Кубку Прилуччини 2017 року за удар суперника рукою в обличчя після
зупинки.
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