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Порядок денний
1. Про вилучення з поля футболіста команди «Реал-Фарм» Южне О. Андрєєва
29.07.2012 року у матчі 3-го туру чемпіонату другої ліги між командами «РеалФарм» Южне – «Оболонь-2» Київ.
2. Про вилучення з поля футболіста команди «Жемчужина» Ялта О. Филь
03.08.2012 року у матчі 4-го туру чемпіонату другої ліги між командами
«Жемчужина» Ялта – «Полтава-2-Карлівка» Полтава.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення з поля футболіста
команди «Реал-Фарм» Южне О. Андрєєва 29.07.2012 року у матчі 3-го туру
чемпіонату другої ліги між командами «Реал-Фарм» Южне – «Оболонь-2» Київ».
Відповідно до вимог статті 72 Дисциплінарних правил ФФУ, член ДК О. Алімов,
участі у обговоренні та голосуванні з цього питання не приймає.
Згідно із записами у рапорті арбітра Д. Пікінера – на 79 хвилині матчу за
небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем з ризиком нанесення травми, з
поля вилучений футболіст команди «Реал-Фарм» Южне О. Андрєєва. При цьому у
рапорті арбітра в графі «Випадки травмування» зазначено – «травм нет».
6 серпня 2012 року до адміністрації Професіональної футбольної ліги
надійшло звернення ФК «Оболонь» (лист від 06.08.2012 року за вих. № 486/08) щодо
розгляду ДК епізоду за участю футболіста команди «Реал-Фарм» Южне О. Андрєєва
та футболіста команди «Оболонь-2» Київ А. Купрій, в якому останній отримав травму
(перелом човникоподібної кістки, забій мозку заплесневих та проксимальних відділів
плеснових кісток. Забій м’яких тканин). До листа клуб надав диск з фрагментом
відеозапису даного епізоду, пояснення лікаря команди О. Кошелька, консультативне
заключення травматолога, висновки обстеження УЗО та МРТ.
Всебічно розглянувши і проаналізувавши наявні документи, переглянувши
фрагмент відеозапису матчу за участю зазначених футболістів, дослідивши надані
ФК «Оболонь» Київ письмові докази, ДК прийшов до висновку:
1. Факт отримання футболістом команди «Оболонь-2» Київ А. Купрій травми, що
стало підставою для його заміни у грі, підтверджено матеріалами справи.
2. Арбітр матчу не вніс запис до рапорту про отримання травми футболістом.
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54,
пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,Приймальня (044) 278 45 65; інформ. центр (044) 278 42 60; бухгалтерія (044) 279 29 08; факси (044) 278 45 65, 278 39 81;
e-mail info@pfl.com.ua; р/р 26006962498135, ПАТ ПУМБ м. Донецьк, МФО 334851, ЕДРПОУ 24089944

Вирішили:
У порядку пункту 1.6. статті 8, пунктах 2.3. і 2.4. статті 13, статті 14, статті 38
Дисциплінарних правил ФФУ, частини г) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних правил
ФФУ, а також приймаючи до уваги, що записи у рапорті арбітра є достовірними і
незаперечними та застосовуючи пункт 3 статті 17 – за небезпечний напад на
суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення травми – відсторонити
футболіста команди «Реал-Фарм» Южне Олега Андрєєва на 3(три) матчі.
У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше
24 годин з моменту його отримання.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення з поля футболіста
команди «Жемчужина» Ялта О. Филь 03.08.2012 року у матчі 4-го туру чемпіонату
другої ліги між командами «Жемчужина» Ялта – «Полтава-2-Карлівка» Полтава».
Згідно із записами у рапорті арбітра Я. Біця – на 75 хвилині матчу за
небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю нанесення
травми з поля вилучено футболіста команди «Жемчужина» Ялта О. Філь.
Керуючись пунктом 2 статті 26 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 52, пунктом 1.3. статті 54,
пунктом 1 статті 55, пунктом 7 статті 74, статтею 79 Дисциплінарних правил ФФУ,Вирішили:
У порядку пункту 1.6. статті 8, пунктах 2.3. і 2.4. статті 13, статті 14, статті 17,
статті 38 Дисциплінарних правил ФФУ, частини г) пункту 2 Додатку 5 Дисциплінарних
правил ФФУ– за небезпечний напад на суперника, який володіє м’ячем, з вірогідністю
нанесення травми – відсторонити футболіста команди «Жемчужина» Ялта Олега
Філя на 2(два) матчі.
У відповідності до пункту 3 статті 82 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше
24 годин з моменту його отримання.

