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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 офіційних представників команд, викладених в
протоколі матчу 15 туру чемпіонату Прилуччини 2017 року між командами ФК
«Удай»
(с.Удайці)таФК«Дівиця»(смт.МалаДівиця),щовідбувся27.08.2017року,ВСТАНОВИВ:
27 серпня 2017 року в с.Удайці відбувся матч 15 туру чемпіонату Прилуччини
2017
рокуміжкомандамиФК«Удай»(с.Удайці)таФК«Дівиця»(смт.МалаДівиця).
Із інформації офіційних представників команд, викладених в протоколі матчу
вбачається, що під час гри вболівальники ФК «Удай» вели себе неадекватно і
образливо по відношенню до гравців ФК «Дівиця», а також вболівальники ФК
«Дівиця» вели себе аналогічно в добавок допускали нецензурні вислови в бік гравців
ФК
«Удай».
Вказана інформація прийнята в якості пояснень офіційних представників обох
команд.
Даний матч 15 туру інспектував член КДК турніру Ярославський Ярослав
Володимирович, який підтвердив інформацію викладену офіційними представниками
команд в протоколі матчу щодо факту обопільної образливої поведінки
вболівальників обох команд до гравців протилежних команд на футбольному полі під
час
гри.
За таких обставин КДК турніру, в діях вболівальників команд ФК «Удай» та ФК
«Дівиця» встановлений факт недисциплінованої поведінки, пов’язаної з образою та
нецензурнимивисловамивадресуфутболістівпротилежнихкоманд.
Згідно з п.п.27.2.1 п.27.2 ст.27 Регламенту «за нецензурні вислови, образи
футболістів, арбітрів, офіційних осіб, зі сторони вболівальників до команд
застосовуєтьсяштрафнасанкціяувиглядіпопередження.

За повторне, після попередження, порушення, пов’язане з нецензурними
висловами, образами футболістів, арбітрів, офіційних осіб, зі сторони офіційних осіб
та вболівальників
до команд застосовується штрафна санкція у вигляді
дискваліфікаціїстадіонутапроведеннягринанейтральномуполівіншомумісті».

В сезоні 2017 року дисциплінарне провадження в зв’язку з недисциплінованою
поведінкоювболівальниківкомандФК«Удай»таФК«Дівиця»порушуєтьсяв
перше.
Враховуючи вищевикладене, на підставі п.п.27.2.1 п.27.2 ст.27 Регламенту,
керуючисьпунктом6.4статті6Регламенту,Контрольно-дисциплінарнийкомітет,ВИРІШИВ:
1.Застосувати до команди ФК «Удай» (с.Удайці) штрафну санкцію у виді
попередження за недисципліновану поведінку власних вболівальників, пов’язану з
висловленнямобразвадресуфутболістівкомандиФК«Дівиця»(смт.МалаДівиця).
2.Застосувати до команди ФК «Дівиця» (смт.Мала Дівиця) штрафну санкцію у
виді попередження за недисципліновану поведінку власних вболівальників, пов’язану
з нецензурними висловами і образами в адресу футболістів команди ФК «Удай»
(с.Удайці).
РішенняКДКПРФФєостаточниміпереглядутаоскарженнюнепідлягає.
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