Протокол №09/18
засідання експертної комісії Федерації футзалу м. Києва
20.12.2018 р.
м. Київ
Присутні: Буренко Юрій, Кузьменко Василь, Олійник Віталій, Присяжнюк Павло, Фролов
Володимир.
Порядок денний:
1.
Розгляд подій, що відбулися 16.12.2018 року під час проведення матчів чемпіонату Києва
з футзалу 2018/19р. між командами «Юніон Макарів» - «ST Wood», та чемпіонату Києва з футзалу
2018/19р. серед дітей 2009 р/н між командами «Локомотив» - «ДЮСШ-25-Legion XXI».
2.
Розглянули:
відеозаписи ігор;
рапорти арбітрів;
рапорт інспектора.
16.12.2018 року під час проведення матчу чемпіонату Києва з футзалу 2018/19р. між командами
«Юніон Макарів» - «ST Wood», були зафіксовані порушення, пов’язані з агресивною, неадекватною
поведінкою гравця та офіційного представника команди «ST Wood» - Магди Олександра та
Колеснікова Олександра;
16.12.2018 року під час проведення матчу чемпіонату Києва з футзалу 2018/19р. серед дітей 2009
р/н між командами «Локомотив» - «ДЮСШ-25-Legion XXI», тренер команди «Локомотив» - Кучер Тарас
поводив себе агресивно, неадекватно, на 28 хв. гри, за рахунку 1 : 7, увів свою команду з майданчика,
гру було припинено.
Розглянувши всі матеріали
Експертна комісія Федерації футзалу м. Києва прийняла рішення:
1. У відповідності до Регламенту змагань з футзалу в м. Києві сезону 2018/19 років, дисциплінарного
кодексу ФФзК:


за агресивну, неадекватну поведінку після закінчення гри, публічних образ з використанням
нецензурної лексики на адресу арбітра та інспектора матчу, відсторонити гравця команди «ST
Wood» Магду Олександра від участі у змаганнях з футзалу під егідою ФФзК на 3 (три) гри;



за агресивну, неадекватну поведінку під час зупинки, та після закінчення гри, публічних образ з
використанням нецензурної лексики на адресу арбітра та інспектора матчу, відсторонити тренера
команди «ST Wood» Колеснікова Олександра від участі у змаганнях з футзалу під егідою ФФзК
на 3 (три) гри;



за агресивну, неадекватну поведінку, систематичні образи з використанням нецензурних виразів
на адресу арбітра зустрічі, зрив календарної гри чемпіонату через залишення командою
майданчика на 28 хвилині, відсторонити тренера команди «Локомотив» Кучера Тараса від участі
у змаганнях з футзалу під егідою ФФзК на 5 (п’ять) ігор;



результат гри на момент припинення (28') зустрічі «Локомотив» - «ДЮСШ-25-Legion XXI» - 1 : 7
залишити в силі.
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.

