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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 інформацію арбітра матчу 14 туру чемпіонату Прилуччини
2017 року між командами ФК «Охіньки» (с.Охіньки) та ФК «Темп» (с.Богданівка), що
відбувся20.08.2017року,ВСТАНОВИВ:
20 серпня 2017 року в с.Охіньки відбувся матч 14 туру чемпіонату Прилуччини
2017
рокуміжкомандамиФК«Охіньки»(с.Охіньки)таФК«Темп»(с.Богданівка).
Із інформації арбітра, викладеної в протоколі матчу вбачається, що на 59
хвилині матчу гравця команди ФК «Темп» Труша Віталія було видалено з поля з
показом червоної картки за нецензурну лайку в бік офіційної особи матчу,- арбітра
матчу.
Як пояснив арбітр матчу Липка Богдан, після грубого порушення правил гри
гравцем ФК «Темп» Труш В., на 58 хвилині матчу він призначив штрафний удар в бік
ФК
«Темп»,попередившиТруш
Віталіяжовтоюкарткою.
Вважаючи несправедливими дії арбітра матчу, Труш В. дозволив собі
нецензурну лайку в бік арбітра матчу, після чого арбітром матчу Трушу В. на 59
хвилині
матчубулопоказаночервонукарткутавидаленозполя.
Офіційний представник ФК «Темп» Ярославський Я.В. підтвердив обставини,
на
які
вказаварбітрматчу.
За таких обставин КДК турніру, в діях гравця ФК «Темп» Труша Віталія,
встановив факт недисциплінованої поведінки під час матчу, пов’язаної з
нецензурними(образливими)висловаминаадресуарбітраматчу.
Згідно п.27.1 ст.27 Регламенту «у випадку неетичної або хуліганської поведінки
футболіста, офіційних представників та вболівальників на змаганнях (нецензурні
вислови, образи в адресу футболістів, арбітрів, офіційних осіб, погрози фізичної

розправи, бійка, навмисне завдання травм супернику, плевок в обличчя тощо), а
також порушення даного Регламенту, Контрольно-дисциплінарний комітет ПРФФ
своїм рішенням накладає на даного футболіста та команду (клуб) дисциплінарні та
штрафні санкції, незважаючи на можливе погодження з такими порушеннями
офіційнихпредставниківкоманд-суперниць.
Згідно п.п.27.2.3 п.27.2 ст.27 Регламенту «за нецензурні (образливі) вислови
на адресу партнера, суперників, арбітра, його асистентів, інспектора, офіційних осіб,
глядачів стосовно футболістів застосовується штрафна санкція у виді дискваліфікації
гравця
до8матчів».
Також слід вказати, що з метою об`єктивності та неупередженості прийняття
рішення, на стадії прийняття рішення, членом КДК Ярославським Ярославом
Володимировичем заявлено відвід, так як він являється офіційним представником ФК
«Темп».
Враховуючи вищевикладене, на підставі п.27.1, п.п.27.2.3 п.27.2 ст.27
Регламенту, керуючись пунктом 6.4 статті 6 Регламенту, Контрольно-дисциплінарний
комітет,ВИРІШИВ:
1.Застосувати до гравця команди ФК «Темп» (с.Богданівка) Труша Віталія
штрафну санкцію у виді його дискваліфікації на 2 (два) матчі «Чемпіонату
Прилуччинизфутболу2017року».
РішенняКДКПРФФєостаточниміпереглядутаоскарженнюнепідлягає.
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