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П Е Р Е Л І К  

дисциплінарних санкцій, які застосовуються 

Контрольно-дисциплінарним комітетом 

Калуської районної асоціації футболу 

 
1. Футбольні клуби (команди), які беруть участь в районних 

змаганнях з футболу, зобов’язані виконувати всі вимоги 

цього Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, 

організацію, повагу до суперників та глядачів. 

2. Керівники футбольних клубів (команд) несуть 

відповідальність за поведінку своєї команди й не мають 

права втручатися в дії арбітрів, спостерігача арбітражу. 

3. У випадку недисциплінованої поведінки футболістів однієї з 

команд за рішенням арбітра та спостерігача арбітражу матч 

може бути припинений. 

4. Футбольні клуби (команди) несуть відповідальність за 

поведінку офіційних осіб, членів клубу, глядачів, а також 

будь-якої іншої особи, яка виконує будь-яку місію на будь-

якому матчі від імені районної асоціації футболу, 

футбольного клубу (команди). 

5. Футбольний клуб (команда) несуть відповідальність за 

громадський порядок і безпеку до, під час та після матчу на 

стадіоні та прилеглій до нього території. 

6. За невиконання вимог Статуту Калуської РАФ, Регламенту 

районних змагань, рішень керівних органів Калуської РАФ 

до футбольних клубів (команд) рішенням КДК Калуської 

РАФ застосовуються дисциплінарні санкції. 

7. Футбольні клуби (команди) зобов’язані виконувати рішення 

КДК Калуської РАФ. 

8. За невиконання або несвоєчасне виконання, футбольними 

клубами (командами) рішень керівних органів Калуської 

РАФ, КДК, Апеляційного комітету Калуської РАФ 

Конференція та Виконавчий комітет Калуської РАФ можуть 

застосувати до них більш суворі дисциплінарні санкції. 
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I. Стосовно офіційних осіб, керівників футбольних клубів (команд), тренерів, 

лікарів, обслуговуючого персоналу: 

 попередження; 

 суворе попередження; 

 грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500 грн; 

 грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000 грн; 

 відсторонення (умовне відсторонення) від виконання службових функцій 

на певну кількість матчів, певний період часу або безстроково; 

 відсторонення від діяльності, пов’язаної з футболом (певний період часу 

або безстроково). 

 Вказані дисциплінарні санкції застосовуються:   

 за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді попередження 

(«жовта» картка) попередження,суворе попередження або  «ГОВ» 500 грн; 

 за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді вилучення 

(«червона» картка) – «ГОВ» 500-1000 грн; 

 за грубий випад, неетичну, некоректну поведінку, вислови на адресу 

Калуської РАФ та її офіційних представників; 

 за грубе порушення вимог та умов проведення районних змагань, що 

визначені Регламентом; 

 за грубі, неетичні випади на адресу арбітрів, спостерігачів арбітражу; 

 за неетичну, некоректну поведінку до, під час та після матчу; 

 за відмову продовжити матч, самовільний вихід команди з поля; 

 за невиконання вимог Регламенту стосовно оформлення документації; 

 за незабезпечення участі футболіста в матчах за збірну команду району; 

 за ухилення від виконання вимог Регламенту, рішень Конференції, 

Виконкому, КДК та Апеляційного комітету Калуської РАФ. 

II. Стосовно футбольних клубів (команд): 

 попередження; 

 суворе попередження; 

 грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»; 

 анулювання результату матчу; 

 позбавлення 3 (трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонаті району; 

 проведення матчу на нейтральному полі; 

 умовна дискваліфікація стадіону (футбольного поля); 

 дискваліфікація стадіону (футбольного поля); 

 тимчасове позбавлення подальшої участі в чемпіонаті, розіграшу Кубка та 

Суперкубка району з футболу; 

 виключення зі складу учасників районних змагань. 

 Вказані дисциплінарні санкції застосовуються: 
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 за участь у матчі дорослих складів гравців, які народилися в період з 01 

січня 2006 року та молодші, – «ГОВ» 500 грн; 

 за неявку на матч чемпіонату, без поважних причин та у випадку 

доведення вини клубу/команди: «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+); 

 за неявку на матч розіграшу Кубка району без поважних причин та у 

випадку доведення вини клубу/команди: «ГОВ» 3000 грн і технічна 

поразка (–:+); 

 за запізнення на матч районих змагань (матч не відбувся) та у випадку 

доведення вини клубу/команди – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+); 

 за запізнення на матч районних змагань (матч відбувся) – 

попередження,суворе попередження або «ГОВ» 500 грн; 

 за відмову чемпіона району брати участь у розіграші Ліги Чемпіонів міст 

та районів Івано-Франківської обл. – «ГОВ» 3000 грн; 

 за відмову почати, продовжити матч або самовільний вихід команди з 

поля – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+); 

 за відмову взяти участь (неявка) у матчі за Суперкубок району – «ГОВ» 

3000 грн і технічна поразка (–:+); 

 при виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується 

технічна поразка (–:–) та на команди накладається «ГОВ» по 4000 грн; 

 при виявленні домовленості між командами про результат матчу їм 

зараховується технічна поразка (–:+) та на команди накладається «ГОВ» по 

4000 грн; 

 при виявленні факту підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу 

(делегата) команда позбавляється 3 (трьох) очок, та на неї накладається 

«ГОВ» 4000 грн; 

 за спробу підкупу команди суперника – «ГОВ» 2000 грн; 

 за спробу підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу– «ГОВ» 1000 

грн; 

 за провокаційні дії футболістів або представників футбольних клубів 

(команд), які викликали безпорядки на стадіоні (футбольному полі) матч 

не завершився – «ГОВ» 2000 грн; 

 за незабезпечення безпеки команди гостей, бригади арбітрів, спостерігача 

арбітражу до, під час та після матчу – «ГОВ» 2000 грн; 

 за незабезпечення охорони транспортного засобу команди гостей, бригади 

арбітрів, спостерігача арбітражу до, під час та після матчу – «ГОВ» 2000 

грн; 

 за невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів та 

футбольних полів Регламентом районних змагань з футболу, – «ГОВ» 1000 

грн і технічна поразка (–:+); 

 за незабезпечення громадського порядку на стадіоні (футбольному полі) 

до, під час та після матчу, у т.ч. використання заборонених банерів, 

димових шашок, петард, фаєрів тощо – «ГОВ» 1000 грн; 
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 за участь у матчі заявленого, але не внесеного в рапорт арбітра гравця, – 

«ГОВ» 500 грн і технічна поразка (–:+); 

 за участь у матчі неоформленого у встановленому порядку або підставного 

футболіста – «ГОВ» 1000 грн, технічна поразка (–:+) у випадку перемоги 

або нічиї команди, у якій грав даний футболіст; 

 за внесення в рапорт арбітра неоформленого у встановленому порядку або 

підставного футболіста,  який під час матчу не виходив на футбольне 

поле, – «ГОВ» 1000 грн, результат матчу залишається в силі; 

 за участь у матчі дискваліфікованого футболіста – попередження, суворе 

попередження, «ГОВ» 500 грн, технічна поразка (–:+) у випадку перемоги 

або нічиї команди, у якій грав даний футболіст; 

 за внесення в рапорт арбітра дискваліфікованого футболіста, який під час 

матчу не виходив на футбольне поле, – «ГОВ» 500 грн, результат матчу 

залишається в силі; 

 за внесення в рапорт арбітра дискваліфікованої офіційної особи клубу – 

попередження, суворе попередження , «ГОВ» 500 грн; 

 якщо команда прибула на матч у неповному складі, і матч було припинено 

через те, що в команді на полі залишилося менше 7-ми футболістів – 

«ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+); 

 за повторне (більше одного разу) невиконання рішень керівних органів 

Калуської РАФ, рішень КДК та Апеляційного комітету – «ГОВ» 2000 грн; 

 за систематичне (більше двох разів) невиконання рішень керівних органів 

Калуської РАФ, рішень КДК та Апеляційного комітету Калуської РАФ 

футбольний клуб (команда) позбавляється 3 (трьох) очок у турнірній 

таблиці чемпіонату району; 

 за невиконання постанови Виконавчого комітету Калуської РАФ (оплата 

бригади арбітрів та спостерігача арбітражу) – «ГОВ» 500 грн, якщо матч 

відбувся; 

 за невиконання постанови Виконавчого комітету Калуської РАФ (оплата 

бригади арбітрів та спостерігача арбітражу) – «ГОВ» 1000 грн і технічна 

поразка 

(–:+), якщо матч не відбувся; 

 у випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів 

співпадають, а команда гостей не має іншої, унаслідок чого не проведено 

матч – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (–:+); 

 за відмову взяти участь у церемоніях відкриття та нагородження 

фінального матчу розіграшу Кубка району та матчу за Суперкубок 

району – «ГОВ» 1000 грн; 

 за відмову керівників футбольного клубу, футболістів узяти участь в 

урочистих заходах з нагоди вшанування лауреатів футбольного сезону – 

«ГОВ» 1000 грн; 

 за надання Калуській РАФ фіктивних документів з оплати грошового 

обов’язкового внеску – «ГОВ» 1000 грн; 
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 за порушення графіку заявкової компанії – «ГОВ» 200 грн; 

 за втрату ID-картки футболіста – «ГОВ» 100 грн; 

 за порушення Регламенту (прояви расизму тощо) – «ГОВ» 2000 грн; 

 несанкціонована поява в ігровій зоні сторонньої особи – попередження, 

суворе попередження «ГОВ» 500 грн; 

 у випадку відсутності лікаря, працівника правоохоронних органів або 

відповідальної особи за громадський порядок під час матчу (матч 

припинений) – «ГОВ» 500 грн і технічна поразка (–:+); 

 у випадку відсутності лікаря або працівника правоохоронних органів до 

початку матчу (матч не відбувся) – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка  

(–:+); 

 неетична, неспортивна (недисциплінована) поведінка футболістів, 

офіційних та інших осіб клубу, до, під час та після матчу – попередження, 

суворе попередження, «ГОВ» 500 грн; 

 припинення матчу через недисципліновану, агресивну поведінку 

футболістів однієї або обох команд – «ГОВ» 2000 грн Анулювання 

результатів матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки команді-

«винуватиці» / командам-«винуватицям» - (–:+) / (–:–); 

 неналежна підготовка до проведення матчу або неналежна організація 

матчу клубом-господарем поля, що призвело до: матч розпочався з 

запізненням – «ГОВ» 500 грн; матч не відбувся – «ГОВ» 1000 грн і 

технічна поразка (–:+); 

 умисне втручання офіційної особи клубу (команди) в хід матчу, у т.ч. 

вкидання м’яча (сторонніх предметів) на поле – «ГОВ» 500 грн; 

 за відмову делегувати гравців до складу збірної Калуського району – 

«ГОВ» 1000 грн; 

 недотримання термінів сплати грошових обов’язкових внесків згідно з 

рішеннями керівних органів Калуської РАФ – «ГОВ» 1000 грн. 

III. Стосовно стадіонів та футбольних полів, на яких проводяться матчі 

чемпіонату, та розіграшу Кубка та Суперкубка району з футболу: 

 попередження; 

 суворе попередження; 

 грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»; 

 умовна дискваліфікація або дискваліфікація стадіону (футбольного поля) 

на певну кількість матчів або певний період часу. 

 Вказані дисциплінарні санкції застосовуються: 

 за незабезпечення громадського порядку на стадіоні (футбольному полі) 

до, під час та після матчу; 

 за незабезпечення вимог Регламенту районних змагань з футболу. 

IV. Стосовно футболістів команд: 
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1. Дискваліфікація (умовна дискваліфікація) за проступки, які були допущені під 

час проведення матчів чемпіонату, розіграшу Кубка та Суперкубка району з 

футболу: 

 за повторне порушення після отримання попередження в одному матчі 

(друга жовта картка) – 1 матч; 

 за позбавлення суперника очевидної гольової можливості – 1 матч; 

 за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику – до 3 матчів; 

 за образливі жести, слова на адресу партнера, суперника, арбітра, 

асистентів арбітра, спостерігача арбітражу, офіційних осіб та глядачів – до 

5 матчів; 

 за нецензурні вирази на адресу партнера, суперника, арбітра, асистентів 

арбітра, спостерігача арбітражу, офіційних осіб та глядачів – до 5 матчів; 

 за удар суперника, партнера по команді – до 5 матчів; 

 за бійку на стадіоні (футбольному полі) під час або після гри – до 8 матчів; 

 за грубу гру з нанесенням важкої травми – до 5 матчів; 

 за напад або удар арбітра, асистентів арбітра, 4-го арбітра, спостерігача 

арбітражу, делегата, офіційних осіб Калуської РАФ – 10 матчів; 

 за відмову (неявка) взяти участь у НТЗ та матчах збірної Калуського 

району – 5 матчів. 

2. Дискваліфікація на певний термін: 

 за погрозу помсти, спробу фізичного впливу на арбітрів, асистентів 

арбітра, спостерігача арбітражу, та офіційних осіб Калуської РАФ; 

 за участь футболістів одночасно в чемпіонаті, розіграшу Кубка, 

Суперкубка Калуського району та в чемпіонатах, першостях і розіграшах 

Кубка інших областей, у т.ч. міст та районів – дискваліфікація футболіста 

терміном на 1 (один) календарний рік; 

 за будь-який прямий або через посередника контакт з іншим футбольним 

клубом (командою), участь у тренуваннях і матчах за цю команду без 

згоди тієї команди, за яку він заявлений (зареєстрований). 
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Контрольно-дисциплінарний комітет Калуської РАФ 

Додаток № 1 

ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА 

Комітету арбітрів та Комітету з проведення змагань 

Калуської РАФ 

Відповідальність арбітрів 

1. Комітет арбітрів Калуської РАФ застосовує дисциплінарні санкції до арбітра, 

асистентів арбітра та 4-ого арбітра (далі – арбітр) аж до відсторонення від 

арбітражу змагань або відмови від його послуг. 

2. У контексті районних змагань з футболу до арбітрів можуть бути застосовані 

дисциплінарні санкції: 

 тимчасове відсторонення від арбітражу; 

 відсторонення від арбітражу на визначений термін. 

3. Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог 

Регламентів: 

3.1. Неявка на навчально-тренувальний збір, семінар, нараду без поважних 

причин перед початком спортивного сезону або другого кола змагань – 

відсторонення від арбітражу матчів на визначений термін. 

3.2. Невиконання встановлених Комітетом арбітрів нормативів з фізичної 

і / або теоретичної підготовки перед початком спортивного сезону або 

другого кола змагань – відсторонення від арбітражу матчів на 

визначений термін аж до відмови від його послуг. 

3.3. Несвоєчасне (пізніше чотирьох днів до початку матчу) повідомлення  

Комітету арбітрів про неможливість виконання призначення на матч: 

 вперше – попередження; 

 повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч; 

 у разі подальшого порушення – відсторонення від арбітражу на 

визначений термін. 

3.4. Неприбуття на календарний матч без поважних причин – відсторонення 

від арбітражу на визначений термін. 

3.5. Несвоєчасне відправлення рапорту арбітра суб’єкту, визначеному 

Регламентом змагань, або неохайне його оформлення: 

 вперше – попередження; 

 повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі, 

відповідній статусу арбітра. 

3.6. Відсторонення від арбітражу всіх матчів на визначений термін за:  

 упереджений арбітраж матчу; 

 фальсифікацію записів у рапорті арбітра про вилучення та 

попередження;  
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 невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали 

місце до, під час та після матчу; 

 приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, 

офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів чи інших осіб. 

4. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм: 

4.1. Порушення Положення про основні умови діяльності арбітрів, асистентів 

арбітра, четвертого арбітра та загальновизнаних у суспільстві правил 

поведінки та норм моралі під час відрядження для арбітражу матчу, 

зокрема – неправомірні вимоги до умов свого перебування на стадіоні, 

надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги – 

відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на визначений термін. 

4.2. Неетичне, некоректне ставлення, спостерігача арбітражу, футболістів, 

офіційних осіб або глядачів – відсторонення від арбітражу матчів усіх 

рівнів на визначений термін. 

5. Дисциплінарна санкція, яка застосована до арбітра, діє у відповідній частині 

змагань або наступному спортивному сезоні, якщо Комітет арбітрів не прийме 

інше рішення. 

6. Комітет арбітрів може тимчасово утриматися від призначення арбітра для 

проведення матчів на період з'ясування обставин щодо допущених арбітром 

порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю 

арбітра. 

7. Якщо арбітр не згоден з оцінкою спостерігача арбітражу за арбітраж матчу, 

він має право звернутися до Комітету арбітрів для перегляду та можливості 

зміни оцінки. 

8. Рішення Комітету арбітрів може бути оскаржене до Виконкому, КДК, 

Апеляційного комітету Калуської РАФ, окрім питань, пов’язаних з 

трактуванням та застосуванням Правил гри у футбол. 

Відповідальність спостерігачів арбітражу  

1. Комітет арбітрів і Комітет з проведення змагань Калуської РАФ можуть 

застосовувати дисциплінарні санкції до спостерігачів арбітражу аж до 

відсторонення від інспектування змагань або відмови від їх послуг за помилки 

під час проведення матчів районих змагань, а також інші конфліктні ситуації, 

пов’язані з їхньою діяльністю. Рішення Комітетів вступає в силу з дати їх 

прийняття. 

2. У контексті районих змагань з футболу до спостерігачів арбітражу можуть 

бути застосовані дисциплінарні санкції: 

 Відсторонення від інспектування на визначений термін. 

 Тимчасове відсторонення від інспектування . 
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3. Дисциплінарні санкції до спостерігачів арбітражу за: 

3.1. Неприбуття на навчально-практичний семінар, нарад або педагогічне 

тестування перед початком спортивного сезону або другого кола змагань 

без поважних причин – відсторонення від інспектування на 

визначений термін. 

3.2. Запізнення на призначений матч без поважних причин: 

 вперше – відсторонення від інспектування на 1 (один) матч; 

 повторне – відсторонення від інспектування на визначений 

термін. 

3.3. Неохайно заповнений рапорт спостерігача арбітражу або несвоєчасне 

подання рапорту спостерігача арбітражу суб’єкту, визначеному 

Регламентом:  

 вперше – попередження; 

 повторно – відсторонення від інспектування на визначений 

термін. 

3.4. Відсторонення від інспектування на визначений термін за: 

 упереджене інспектування; 

 фальсифікацію або надання недостовірної інформації при 

заповнені рапорту спостерігача арбітражу матчу; 

 неприбуття на призначений матч без поважних причин; 

 порушення морально-етичних норм поведінки до, під час та після 

закінчення матчу. 

4. Комітет арбітрів і Комітет з проведення  змагань Калуської РАФ може 

тимчасово утриматися від призначення на матчі спостерігача арбітражу для 

з'ясування обставин щодо допущених порушень, а також інших конфліктних 

ситуацій, пов'язаних з діяльністю спостерігача арбітражу  

5. Дисциплінарна санкція, яка застосована до спостерігача арбітражу , діє у 

відповідній частині змагань або наступному спортивному сезоні, якщо 

Комітет арбітрів або Комітет з проведення змагань Калуської РАФ не прийме 

інше рішення. 

6. Рішення Комітету арбітрів або Комітету з проведення змагань Калуської РАФ 

може бути оскаржене до Виконкому, КДК, Апеляційного комітету Калуської 

РАФ, окрім питань, пов’язаних з методикою оцінювання арбітражу матчу. 

Комітет арбітрів Калуської РАФ 

Комітет з проведення змагань Калуської РАФ


