Асоціація міні-футболу Івано-Франківської області
Протокол № 2
засідання Контрольно-дисциплінарної комісії
Асоціації міні-футболу Івано-Франківської області
27 грудня 2016 року
Початок о 11-й годині

м. Івано-Франківськ
вул. Чорновола, 80

Присутні : М. Бойко – голова КДК АФІФО
М. Вітовський – заступник голови КДК
І. Фреїк – секретар КДК
Р. Терешкун – член КДК.
Відсутній : В. Кобльовський - член КДК (зайнятий по основній роботі).
Запрошені:
І. Овчар – голова комітету з організації та проведення змагань АМФІФО
Я. Вовчок – голова комітету арбітражу АМФІФО
В. Шевага – президент команди СК“Городенка” (Городенка)
Р. Смеричанський – тренер команди “Вихор” (Ямниця)

Порядок денний:
1.

Розгляд рапорту арбітрів матчу Я. Вовчка та І. Салаша і спостерігача
арбітражу Б. Вовковича щодо поведінки вболівальників СК“Городенка”
підчас календарного матчу першості Івано-Франківської області з
футзалу серед команд першої ліги “Д Ф С” (Івано-Франківська область) –
СК “Городенка” (Городенка), який відбувся у суботу 24 грудня 2016 року
у манежі Івано-Франківського коледжу фізвиховання.

2.

Розгляд рапорту арбітра матчу В. Гронського та спостерігача арбітражу
Б. Вовковича щодо вилучення гравців команди “Вихор” (Ямниця)
Андрія Вандзіляка, Андрія Бибика, Василя Ілащука у календарному
матчі першості Івано-Франківської області з футзалу між командами
“Ураган-ПНУ” (Івано-Франківськ) - “Вихор” (Ямниця), який відбувся у
суботу 24 грудня 2016 року.

3. Розгляд рапорту арбітра матчу А. Яцурака та спостерігача арбітражу Б.
Вовковича щодо вилучення гравця команди МФК “Микуличин”
(Микуличин) Юрія Вістовського у календарному матчі першості ІваноФранківської області з футзалу між командами МФК “Микуличин”
(Микуличин) - “Алан” (Івано-Франківськ), який відбувся у суботу 24
грудня 2016 року.
4. Розгляд рапорту арбітра матчу М. Липка та спостерігача арбітражу І.
Фреїка щодо вилучення гравця команди МФК “Микуличин” Дмитра
Мельниченка у матчі 1/8 розіграшу Кубка АМФІФО з футзалу між

командами “Медик” (Івано-Франківськ) - МФК “Микуличин”
(Микуличин), який відбувся у неділю 25 грудня 2016 року.
5. Про матч 1/8 розіграшу Кубка АМФІФО з футзалу між командами
“Вихор” (Ямниця) - СК “Городенка” (Городенка), який не відбувся у
неділю 25 грудня 2016 року.
6. Різне.

1. Слухали:
інформацію голови КДК Михайла Бойка,
який проінформував, що календарний матч першості Івано-Франківської
області з футзалу серед команд першої ліги “Д Ф С” (Івано-Франківська
область) – СК “Городенка” (Городенка) на 23 хв було припинено спільним
рішенням арбітрів матчу та спостерігача арбітражу через незадовільну
поведінку вболівальників команди СК “Городенка” – використання шумової
петарди підчас матчу. На 23-ю хв. рахунок у матчі був 3:0 на користь команди
“Д Ф С”.
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні
члени контрольно-дисциплінарної комісії.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка,
контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО
Вирішила:
1. Інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка прийняти до відома.
2. Суворо попередити керівництво команди СК “Городенка” за порушення
Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 2016/17 років.
3. У відповідності до Дисциплінарних правил АМФІФО зобов’язати
керівництво СК “Городенка” до 10 січня 2017 року сплатити АМФІФО
грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000.00 грн (використання шумової
петарди вболівальниками СК “Городенка”).
4. Затвердити рахунок матчу 3:0 на користь “Д Ф С” (Івано-Франківська
область) відповідно до ст. 13 п.1 Дисциплінарних правил АМФІФО.
5. Дисциплінарні санкції, винесені у цьому матчі гравцям арбітрами, залишити
в силі.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
2. Слухали:
інформацію голови КДК Михайла Бойка,
який проінформував, що календарний матч першості Івано-Франківської
області з футзалу серед команд першої ліги “Ураган-ПНУ” (Івано-Франківськ)
- “Вихор” (Ямниця), який відбувся у суботу 24 грудня 2016 року, на 23 хв був
припинений у зв’язку з тим, що у складі команди “Вихор” (Ямниця)
залишилося менше трьох гравців через вилучення з площадки А. Вандзіляка, А.
Бибика, В. Ілащука. На 23-ю хв. рахунок у матчі був нічийним – 4:4.
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні
члени контрольно-дисциплінарної комісії.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка,
контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО
Вирішила:
1. Інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка прийняти до відома.
2. Зарахувати команді “Вихор” (Ямниця) технічну поразку (-:+), а відповідно
команді “Ураган-ПНУ” (Івано-Франківськ) – технічну перемогу (+:-) відповідно
до ст. 13 п.1 Дисциплінарних правил АМФІФО.
3. Дискваліфікувати гравців команди “Вихор” (Ямниця), які були вилучені з
площадки: Андрія Вандзіляка – 10 ігор, Василя Ілащука – 5 ігор, Андрія Бибика
– 3 гри і умовно до кінця сезону 2016/17 років.
4. Суворо попередити керівництво команди “Вихор” (Ямниця) за порушення
Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 2016/17 років.
5. У відповідності до Дисциплінарних правил АМФІФО зобов’язати
керівництво команди “Вихор” до 10 січня 2017 року сплатити АМФІФО
грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1500.00 грн.
6. Інші дисциплінарні санкції, винесені у цьому матчі гравцям арбітрами,
залишити в силі.
7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
3. Слухали:
інформацію голови КДК Михайла Бойка,
який проінформував, що у календарному матчі першості Івано-Франківської
області з футзалу серед команд першої ліги МФК “Микуличин” (Микуличин) “Алан” (Івано-Франківськ), який відбувся у суботу 24 грудня 2016 року, на 23
хв був вилучений гравець команди МФК “Микуличин” Ю. Вістовський за
навмисний удар суперника ногою, який не володів м’ячем.
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні
члени контрольно-дисциплінарної комісії.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка,
контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО
Вирішила:
1. Інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка прийняти до відома.
2. Дискваліфікувати гравця команди МФК “Микуличин” (Микуличин), який
був вилучений з площадки: Юрія Вістовського – на 3 гри.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
4. Слухали:
інформацію голови КДК Михайла Бойка,
який проінформував, що у матчі 1/8 розіграшу Кубка АМФІФО з футзалу серед
команд “Медик” (Івано-Франківськ) – МФК “Микуличин” (Микуличин), який
відбувся у неділю 25 грудня 2016 року, на 6 хв був вилучений з площадки
гравець команди МФК “Микуличин” Д. Мельниченко за друге попередження у
матчі (неспортивна поведінка). Після вилучення він невдоволено виражав свої
емоції, ображаючи нецензурними словами арбітра та представників АМФІФО.

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні
члени контрольно-дисциплінарної комісії.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка,
контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО
Вирішила:
1. Інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка прийняти до відома.
2. Дискваліфікувати гравця команди МФК “Микуличин” (Микуличин), який
був вилучений з площадки: Дмитра Мельниченка – на 2 гри.
3. Суворо попередити керівництво команди МФК “Микуличин” (Микуличин)
за порушення Регламенту обласних змагань з футзалу сезону 2016/17 років.
4. У відповідності до Дисциплінарних правил АМФІФО зобов’язати
керівництво команди МФК “Микуличин” до 10 січня 2017 року сплатити
АМФІФО грошовий обов’язковий внесок у розмірі 300.00 грн.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
5. Слухали:
інформацію голови КДК Михайла Бойка,
який проінформував, що матч 1/8 розіграшу Кубка АМФІФО з футзалу між
командами “Вихор” (Ямниця) – СК “Городенка” (Городенка) у неділю 25
грудня 2016 року не відбувся через форс-мажорні обставини – у складі команди
“Вихор” (Ямниця) не було достатньо гравців. Напередодні у матчі першості
області трьох вилучили, а п’ятеро хворі. Тренер “Вихора” Р. Смеричанський
після матчу у суботу 24.12.2016 р. повідомив про неможливість у неділю 25
грудня проводити матч розіграшу Кубка і просив його перенести на інший
день. Команду СК “Городенка” організатори змагань попередили і вона на
матч у неділю 25 грудня 2016 р. не їхала.
В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні
члени контрольно-дисциплінарної комісії.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка,
контрольно-дисциплінарна комісія АМФІФО
Вирішила:
1. Інформацію голови КДК АМФІФО М. Бойка прийняти до відома.
2. Враховуючи ситуацію, у яку потрапила команда “Вихор”, дозволити
провести матч 1/8 розіграшу Кубка АМФІФО з СК “Городенка” у терміни, які
визначить комітет з організації проведення змагань АМФІФО, але не пізніше 12
січня 2017 року.
3. Повідомити керівництво СК “Городенка” про проведення матчу 1/8
розіграшу Кубка АМФІФО з командою “Вихор” (Ямниця) у терміни, які
визначить комітет з організації проведення змагань АМФІФО, але не пізніше 12
січня 2017 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова КДК АМФІФО

М. Бойко

Секретар

І. Фреїк

Члени КДК:

М. Вітовський
Р. Терешкун

“У рапортах арбітрів Т.Семанюка і Л.Маланюка та інспектора
В.Ольшанецького, які працювали на матчі ¼ розіграшу Кубка області з мініфутболу між командами “Ельдорадо” (Ів.-Франківськ) - “Сокіл” (Угринів),
який відбувся 04 січня п.р., зазначено, що гравець команди і одночасно її
президент “Ельдорадо” В.Козачок втручався у дії арбітра, висловлював
невдоволення його рішеннями, апелював, а на 36 хв. матчу після призначення
пенальті у ворота його команди, самовільно вийшов на площадку вдарив
арбітра Л.Маланюка у правий бік (по печінці). Після цього матч було
призупинено і після надання меддопомоги арбітру гру було все-таки поновлено.
Слід зазначити, що у цей момент ніхто із гравців команди “Ельдорадо” не
втручався у події на полі, не апелював до арбітра, а, навпаки, заспокоював
В.Козачка та старалися утихомирити його.
Після консультацій з третім арбітром та інспектором матчу, гру було
відновлено пробиттям пенальті. Однак, арбітри не вилучили В.Козачка з лави
запасних (він був у формі гравця, але участі у матчі не приймав). На цей час
рахунок у матчі був нічийний – 1:1.
На 39 хв. матчу арбітр Т.Семанюк вилучив із площадки за друге
попередження гравця команди “Сокіл” В. Гундяка. Однак, це рішення було
помилковим через те, що вже йшов “чистий” час і не слід було відраховувати
час на введення м’яча у гру. Ця помилка арбітра суттєво вплинула на хід гри, бо
“Сокіл” закінчував матч у чисельній меншості, виграючи з рахунком – 2:1. За
час, що залишився до сирени, гравці “Ельдорадо” зрівняли рахунок, на останніх
секундах вирвали перемогу.
Такий фінал кубкового матчу розлютив спершу воротаря “Сокола” Т.Качура,
який накинувся з лайкою на арбітра Т.Семанюка, а потім вдарив його у груди,
за що побачив перед собою “червону” картку. Не менш агресивно поводили
себе президент “Сокола” Р. Терешкун та тренер С.Рибак. Вони апелювали до
арбітрів, інспектора і третього арбітра“.
Члени КДК ознайомилися з рапортами арбітра та інспектора, вислухали
представника команди “Ельдорадо” В.Москвіна та представників
“Сокола” Р.Терешкуна та С. Рибака і після обговорення прийняли
наступне рішення:
По команді “Ельдорадо”:
1. За грубі, неетичні вислови на адресу арбітрів та спробу фізичного
впливу на арбітрів відсторонити на 5 (п’ять) матчів від виконання
службових функцій та перебування у технічній зоні підчас матчів
президента команди “Ельдорадо” Віктора Козачка.
2. За порушення дисципліни, спробу фізичного впливу на арбітрів та
неетичну поведінку дискваліфікувати гравця команди “Ельдорадо”
В.Козачка на 5 (п’ять) календарних матчів до кінця сезону (умовно).
3. Зобов’язати керівництво команди “Ельдорадо” оплатити грошовий
обов’язковий внесок у сумі 300 (триста) грн. за неетичну поведінку
президента і гравця команди В.Козачка.

Грошовий обов’язковий внесок за дисциплінарні санкції клуб зобов’язаний
перерахувати на р/р АМФІФО у семиденний термін з дня прийняття рішення
КДК.
Відповідальному секретарю АМФІФО І. Овчару довести рішення КДК
офіційним листом до керівників команди “Ельдорадо”.
По команді “Сокіл” :
1. За емоційну, неетичну поведінку після матчу суворо попередити
президента ФК ”Сокіл” Р.Терешкуна та тренера С.Рибака і
дискваліфікувати їх на 3 (три) матчі (умовно).
2. Через помилкове рішення арбітра щодо вилучення гравця
“Сокола” В.Гундяка зняти його дискваліфікацію і дозволити
виступати у матчах з 05 січня 2008 року.
3. За нецензурні та образливі висловлювання на адресу арбітра і
спробу фізичного впливу на арбітра дискваліфікувати на 3 (три)
матчі і до завершення сезону (умовно) воротаря команди “Сокіл”
Т.Качура.
Відповідальному секретарю АМФІФО І. Овчару довести рішення КДК
офіційним листом до керівників команди “Сокіл”.
По другому питанні виступив голова КДК Б. Вовкович :
“У рапорті третього арбітра І.Овчара, який працював на матчі команд другої
ліги “Сокіл-2” (Угринів) - “Юрист”(Ів.-Франківськ), вказано, що представник
команди “Юрист” Т.Босович неодноразово підчас матчу втручався у дії
арбітрів, висловлював жестами своє невдоволення їх діями, а після матчу
нецензурно висловлювався щодо арбітражу матчу.
Після обговорення та з’ясування обставин, а також вислухавши
Т.Босовича члени КДК прийняли наступне рішення:
1. За неетичні вислови на адресу арбітрів та спробу втрутитися у дії
арбітрів відсторонити (умовно) на 2 (два) матч від виконання
службових функцій та перебування у технічній зоні підчас матчів
представника і гравця команди “Юрист” Т.Босовича.
Відповідальному секретарю АМФІФО І. Овчару довести рішення КДК
офіційним листом до керівників команди “Юрист”.
По третьому питанні виступив Б. Вовкович :
“Після матчу розіграшу Кубка області з міні-футболу між командами “П Т
Д” - “Конструктив”, який відбувся 04 січня (рахунок – 6:0 на користь “ПТД”)
один із тренерів команди “ПТД” В.Кобльовський у неетичній, нецензурній
формі облаяв арбітра матчу І.Дебенка. На зауваження інспектора матчу та
третього арбітра В.Кобльовський не реагував, продовжував кричати та
апелювати до арбітрів та офіційних представників АМФІФО. І лише з
допомогою тренерів своєї команди В.Кобльовський заспокоївся.

Після обговорення та вислухавши В.Кобльовського, члени КДК
прийняли наступне рішення:
1. За неетичні вислови на адресу арбітрів та спробу фізичного впливу на
арбітрів суворо попередити та дискваліфікувати на 2 (два) матчі (умовно)
тренера команди “ПТД” В.Кобльовського.
Відповідальному секретарю АМФІФО І. Овчару довести рішення КДК
офіційним листом до керівників команди “ПТД”.
У РІЗНОМУ члени КДК та Адміністрації АМФІФО вкотре висловили
занепокоєння арбітражем обласних змагань з міні-футболу, заслухали звіт про
роботу з арбітрами голови комітету арбітрів АМФІФО В.Ольшанецького.
Зокрема, запропонували проводити після кожного туру засідання арбітрів разом
із представниками команд по лігах. У якості експерименту матчі 10-го туру
серед команд першої ліги, який відбудеться у суботу 10 січня, зіграти із
“чистим” часом два тайми по 12 хв. Якщо таке нововведення буде позитивно
сприйнято командами і не виходитиме за межі часу оренди (одна година на
один матч), то матчі другого кола у вищій та першій лігах проводити із
“чистим” часом.

Голова КДК АМФІФО
Протокол вів

Б. Вовкович
І. Овчар

