
Асоціація  міні-футболу  Івано-Франківської  області 

                                                   

                                                    Протокол № 1 

засідання  Контрольно-дисциплінарної комісії 

Асоціації міні-футболу Івано-Франківської області 

 
22 листопада   2017 року                                                                       м. Івано-Франківськ 

Початок  о 11-й годині                                                                          вул. Чорновола, 80 

 
Присутні члени КДК:  М. Бойко – голова КДК АФІФО, 

                                          І. Фреїк – секретар КДК,  

                                          М. Вітовський – заступник голови КДК,  

                                          Р. Терешкун – член КДК,  

                                          В. Кобльовський  – члени  КДК. 

 

 
1. СЛУХАЛИ:    

 Рапорт арбітра матчу П. Липецького  та спостерігача арбітражу-делегата 

АМФІФО І. Овчара щодо поведінки вболівальників під час календарного матчу 

чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу між  команди СК “Городенка” 

(Городенка) - “Зорі Карпат” (Микуличин)“, який відбувся у неділю 12 

листопада  2017 року у м. Городенці. 

 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК М. Бойка, 

Контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО 

 

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови КДК АМФІФО прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво футзальної команди СК “Городенка” за 

порушення Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 2017/18 років. 

3. Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Рапорт  арбітра матчу Т. Семанюка та спостерігача арбітражу-делегата 

АМФІФО  Б. Вовковича щодо вилучення з технічної зони на 30 хв матчу  

тренера команди “Галія” М. Сенича підчас календарного матчу чемпіонату 

Івано-Франківської області з футзалу між командами вищої ліги  “Галія” (Івано-

Франківськ) – СК “Городенка” (Городенка), який відбувся у суботу 18 

листопада  2017 року у м. Івано-Франківську. 

 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК М. Бойка, 

Контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО 



 

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови КДК АМФІФО прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво футзальної команди “Галія” (Івано-

Франківськ)  за порушення Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 

2017/18 років. 

3. Дискваліфікувати тренера футзальної команди “Галія” (Івано-Франківськ)  

М. Сенича на два календарні матчі чемпіонату Івано-Франківської області з 

футзалу.  

4. Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Рапорт  арбітра матчу І. Салаша та спостерігача арбітражу-делегата 

АМФІФО  І. Фреїка щодо вилучення з технічної зони на 26 хв матчу  тренера 

команди “Алан” А. Соколенка підчас календарного матчу чемпіонату Івано-

Франківської області з футзалу між командами вищої ліги  “Алан” (Івано-

Франківськ) – “САВ сервіс” (Черніїв), який відбувся у суботу 18 листопада  

2017 року у м. Івано-Франківську. 

 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК М. Бойка, 

Контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО 

 

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови КДК АМФІФО прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво футзальної команди “Алан” (Івано-

Франківськ)  за порушення Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 

2017/18 років. 

3. Дискваліфікувати тренера футзальної команди “Алан” (Івано-Франківськ)  

А. Соколенка на два календарні матчі чемпіонату Івано-Франківської 

області з футзалу.  

4. Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Рапорт  арбітра матчу І. Салаша та спостерігача арбітражу-делегата 

АМФІФО  Б. Вовковича щодо вилучення з технічної зони на 27 хв матчу  

тренера команди СК “Городенка” М. Кривка підчас календарного матчу 

чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу між командами вищої ліги  

СК “Городенка” (Городенка) - “Д Ф С” (Івано-Франківська область), який 

відбувся у неділю 19 листопада  2017 року у м. Городенці. 

 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК. 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК М. Бойка, 

Контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО 



 

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію голови КДК АМФІФО прийняти до відома. 

2. Суворо попередити керівництво футзальної команди СК “Городенка” за 

порушення Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 2017/18 років. 

3. Дискваліфікувати тренера футзальної команди СК “Городенка” М. Кривка 

на два календарні матчі чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу.  

4. Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова  КДК АМФІФО                                      М. Бойко 

 

 

Секретар                                                               І. Фреїк 

 

Члени КДК:                                        М. Вітовський 

 

                                                   В. Кобльовський 

 

                                                   Р. Терешкун 


