Дисквалифицированные футболисты
(по состоянию на 1 декабря)
Прізвище та ім’я

Команда

Дата

Кількість ігор

Лишилось
пропустити

Вороновка

12.11 – КК+
агрессивное
поведение после
удаления

2 матча +
6 месяцев
условно

6 месяцев
условно

Вороновка

12.11 – за 2ЖК +
агрессивное
поведение после
удаления

1 матч + 6
месяцев
условно

6 месяцев
условно

Хлеб жизни
(область)

18.11 – за 2ЖК +
запись в рапорте

2 матча +
1 условно

1 (3.12)

Строй КА

26.11 – за 2 ЖК

1 матч

1 (3.12)

Александрович

26.11 – Кр.К
(серьезное игровое
нарушение)

1 матч +1
условно

1 (2.12)

Шиманец Кирилл

Рябченко Евгений

Чаус Александр

Потапенко
Станислав

Абрамов Андрей

Примечание: условная

дисквалификация предусматривает следующее - если в
течение футбольного сезона, лицо повторно совершит такое же, или похоже
по природе дисциплинарное нарушение, количество полученных условных
матчей будут добавлены к новой дисквалификации.
ВЫПИСКА ИЗ РЕГЛАМЕНТА:

Стаття 33. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром

1. У разі застосування арбітром дисциплінарних санкцій в вигляді жовтих карток
отриманих футболістом у матчах різних змагань ( чемпіонату та кубку) їх облік
ведеться окремо.
2. Клуб зобов’язаний самостійно вести облік карток, отриманих футболістами, і несе
за це відповідальність.
3. Дві жовті картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до вилучення. У такому
випадку футболіст підлягає відстороненню на один матч без рішення Комітету,
раніше отримані попередження не анулюються. Відсторонення відбувається у
змаганнях, в яких була отримана червона картка, без рішення КДК.
4. За червону картку, отриману за фол «останньої надії», футболіст підлягає
відстороненню на один матч. Відсторонення відбувається у змаганнях, в яких була
отримана червона картка, без рішення КДК.
5. Футболіст підлягає відстороненню на один матч за кожні 4 жовті картки (всі ліги).
Відсторонення здійснюється автоматично без рішення КДК.
6. Футболіст, який отримав червону картку, не має права брати участь в офіційних
матчах до рішення КДК та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії
відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту вилучення
футболіста з поля. Не залежно від того, в якому змаганні футболіст отримав
червону картку, він не приймає участь в тій кількості офіційних матчів, яку
визначить КДК.
7. Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не
відображено в Рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до рішення КДК.
8. Не проведений з будь-якої причини матч Чемпіонату, Кубку або Суперкубку не
враховується в кількість матчів, які футболіст повинен пропустити у зв’язку з
відстороненням від участі в матчах.
9. Якщо кількість матчів, на які було відсторонено футболіста, перевищує кількість
матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів, в яких
футболіст не має права брати участі, переноситься на наступні змагання.

№
п/п
1

2
3

4

5
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7

8
9

ПЕРЕЛІК
дисциплінарних санкцій, застосовуваних до футболістів
за порушення норм статутних і регламентних документів та у відповідності до статті 11
Дисциплінарних правил ФФУ
Зміст порушень
Дисциплінарні санкції
1.1. друге попередження в матчі;
1.2. позбавлення команди-суперника голу або очевидної
можливості забити м’яч;
1.3. отримання футболістом у матчах чемпіонатів
Всеукраїнських змагань з футболу кожних 4 (чотирьох)
жовтих карток;
1.4. отримання футболістом у матчах Кубку України з
футболу кожних 2 (двох) жовтих карток.
2. Серйозне ігрове порушення
3.1. за агресивну поведінку під час гри;
3.2. за непристойні, образливі та/або нецензурні вислови
та/або демонстрацію жестів
4.1. застосування надмірної сил из нанесенням травми
гравцю;
4.2. агресивна поведінка після зупинки гри, завершення
тайму або виходу м’яча з гри
5.1. бійка до, під час та після матчу, завершення тайму
або його зупинки;
5.2. плювок у бік суперника, партнера по команді або
сторонньої особи
Будь-які прояви расизму
7.1 застосування фізичної сили до офіційних
осіб/представників під час матчу;
7.2. масова бійка до, під час та після матчу або після його
зупинки;
7.3. плювок у бік офіційної особи/представника
Умисне нанесення тяжкої травми гравцю, що призвело
до втрати ним працездатності
Застосування фізичної сили до офіційних
осіб/представників до або після закінчення матчу

Автоматичне відсторонення на 1
(один) матч.

Відсторонення на 2 (два) матчі
або на визначений строк.
Відсторонення на 3 (три) матчі
або на визначений строк.
Відсторонення на 4 (чотири)
матчі або на визначений строк.
Відсторонення на 5 (п’ять)
матчів або на визначений строк.
Відсторонення на 5 (п’ять)
матчів або на визначений строк.
Відсторонення на 6 (шість)
місяців або на визначений строк

Відсторонення на 10 (десять)
матчів або на визначений строк
Відсторонення на визначений
термін, але не менше ніж на 6

10

Відмова повернутися до клубу, з яким укладено контракт,
після прийняття рішення уповноваженим Органом

11

Порушення вимог Регламенту зі статусу і трансферів
футболістів

12

Вплив на футболістів та/або офіційних осіб/представників
з метою проведення футбольного матчу, який проведено
з недотриманням чи порушенням принципів Кодексу
«Чесна гра і повага» або з метою отримання
матеріальної чи іншої вигоди (винагороди)

(шість) місяців.
Відсторонення на визначений
термін, але не менше ніж на 12
(дванадцять) місяців
Відсторонення на визначений
термін, але не менше ніж на 4
(чотири) місяці.
Відсторонення на визначений
термін, але не менше ніж на 12
(дванадцять) місяців.

