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Контрольно-дисциплінарний Комітет футболу 

Протокол №3 

14 жовтня 2021 р.                                                                      м. Калуш 

Присутні: члени КДК (4 особи) 

 Твардовський Сергій Олександрович 

 Качур Василь Михайлович 

 Магас Володимир Петрович 

 Русановський Роман Євгенович 

 

 

 

Порядок денний засідання Контрольно-дисциплінарного 

Комітету  

Калуської районної Асоціації футболу: 
 

1. Про неявку команди «Леви» (Велика Тур’я) на календарну гру 7-го 

туру Чемпіонату району 10.10.2021 р. 

2. Про дисциплінарні санкції до команди «Нафтовик» (Яворів) за 

провокаційні дії вболівальників допущені в матчі 6-го туру Чемпіонату 

району (Group C) «Нафтовик» (Яворів) – «Прикарпаття» (Гошів) від 

03.10.2021 р. 

3. Про дисциплінарні санкції до команди «Свіча» (Княжолука) за 

провокаційні дії вболівальників допущені в матчі 7-го туру Чемпіонату 

району (Group C) «Свіча» (Княжолука) – ФК «Тяпче» (Тяпче) від 

10.10.2021 р. 

4. Про дисциплінарні санкції до гравця команди «Лімниця» (Перегінське) 

Писара Миколи. 
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Розгляд порядку денного: 
 

1. Слухали  Твардовського Сергія, який запропонував згідно Регламенту 

змагань (стаття ІІ Додатку №5 Дисциплінарного кодексу Калуської 

РАФ) за неявку допущену командою «Леви» (Велика Тур’я) на 

календарну гру 7-го туру чемпіонату району (Group C) 10.10.2021 р. 

зарахувати технічну перемогу команді «Прикарпаття» (Гошів) (+:-) і 

відповідно технічну поразку команді «Леви» (Велика Тур’я) (+:-) та 

зобов’язати команду «Леви» (Велика Тур’я) сплатити ГОВ в розмірі 

1000 грн. до наступної календарної гри. 

Голосували: за – 4. 

     Вирішили: за неявку на календарну гру 7-го туру Чемпіонату району 

(Group C) від 10.10.2021 р. зарахувати технічну перемогу команді 

«Прикарпаття» (Гошів) (+:-) і відповідно технічну поразку команді 

«Леви» (Велика Тур’я) (+:-) та зобов’язати команду «Леви» (Велика 

Тур’я) сплатити ГОВ в розмірі 1000 грн. до наступної календарної гри. 

 
 

2. Слухали  Твардовського Сергія, який зачитавши зауваження в рапорті 

арбітра матчу 6-го туру Чемпіонату району (Group C) «Нафтовик» 

(Яворів) – «Прикарпаття» (Гошів) від 03.10.2021 р., запропонував 

згідно Регламенту змагань (Додаток №5 Дисциплінарного кодексу 

Калуської РАФ) за провокаційні дії вболівальників винести суворе 

попередження команді ФК «Нафтовик» Яворів. 

Голосували: за – 4. 

   Вирішили: за провокаційні дії вболівальників винести суворе 

попередження команді «Нафтовик» (Яворів). 

 
 

3. Слухали  Твардовського Сергія, який зачитавши зауваження в рапорті 

арбітра матчу 7-го туру Чемпіонату району (Group C) «Свіча» 

(Княжолука) – ФК «Тяпче» (Тяпче) від 10.10.2021 р., запропонував 

згідно Регламенту змагань (Додаток №5 Дисциплінарного кодексу 

Калуської РАФ) за провокаційні дії вболівальників винести суворе 

попередження команді «Свіча» (Княжолука). 

Голосували: за – 4. 

Вирішили: за провокаційні дії вболівальників винести суворе 

попередження команді ФК «Свіча» Княжолука. 

 

 

4. Слухали Твардовського Сергія, який запропонував згідно Регламенту 

змагань (стаття ІV Додатку №5 Дисциплінарного кодексу Калуської 

РАФ) за удар суперника рукою в обличчя під час гри 6-го туру 

Чемпіонату району (Group В) від 3.10.2021 р. «Оболонь» (Брошнів) – 



 

«Лімниця» (Перегінське) дискваліфікувати гравця команди «Лімниця» 

(Перегінське) Писара Миколу на три гри. 

Голосували: за – 4. 

Вирішили: згідно Регламенту змагань (стаття ІV Додатку №5 

Дисциплінарного кодексу Калуської РАФ) за удар суперника рукою в 

обличчя під час гри дискваліфікувати гравця команди «Лімниця» 

(Перегінське) Писара Миколу на три гри. 

 

 

 

               Голова КДК                                          Твардовський С.О. 


