Протокол №65/17

засідання експертної комісії Федерації футзалу м. Києва
23.11.2017 р.
м. Київ
Присутні: Буренко Юрій, Кузьменко Василь, Олійник Віталій, Присяжнюк Павло, Фролов
Володимир.
Порядок денний:
1.
Розгляд подій, що відбулися 18-19.11.2017 року під час проведення матчів
чемпіонату м. Києва з футзалу та чемпіонату КФЛ 2017/18.
2.
Розглянули:
рапорти арбітрів матчів;
додаткові рапорти арбітрів;
відеозаписи ігор.
18-19.11.2017 року під час проведення матчів чемпіонату м. Києва з футзалу та
чемпіонату КФЛ 2017/18 були зафіксовані порушення, пов’язані з агресивною, неадекватною
поведінкою гравців та представників команд.
Розглянувши всі матеріали
Експертна комісія Федерації футзалу м. Києва прийняла рішення:
1. У відповідності до Дисциплінарного Кодексу ФФзК (статті 5, 6)
 за втручання в дії арбітра зустрічі, демонстративну незгоду з рішенням, прийнятим
арбітром, публічних образ з використанням нецензурної лексики, заборонити офіційному
представнику команди «DYNAMIKA» Корбуту Костянтину перебування в межах ігрової
зони на протязі 3 (трьох) ігор;
 за втручання в дії арбітра зустрічі, демонстративну незгоду з рішенням, прийнятим
арбітром, публічних образ з використанням нецензурної лексики, заборонити офіційному
представнику команди «ХІТ U17-19» Шувалову Дмитру перебування в межах ігрової
зони на протязі 3 (трьох) ігор. Заборонити Шувалову Дмитру знаходитись в ігровій зоні
під час проведення матчів інших команд чемпіонату Києва та турніру «SELECT», до
заявочних листів яких Він має відношення, на протязі терміну відсторонення;
 за агресію по відношенню до партнера по команді (поштовх руками після виходу м’яча з
гри), відсторонити гравця команди «САНТА БРЕМОР» Айкіна Георгія від участі у
змаганнях з футзалу під егідою ФФзК на 2 (дві) гри;
 за некоректну атаку суперника, не володіючого м’ячем, під час гри, відсторонити гравця
команди «LIFESELL» Волошина Богдана від участі у змаганнях з футзалу під егідою ФФзК
на 2 (дві) гри;
2. Контроль за виконанням умов та термінів відсторонення покласти на Комітет з
проведення змагань ФФзК.
3. Про дане рішення повідомити представників зацікавлених сторін та розмістити
інформацію про дане рішення на сайті Федерації футзалу м. Києва.

Голова експертної комісії
Федерації футзалу м. Києва

В. Кузьменко.

