Адміністрація ОФК «Професіональна футбольна ліга України»
РІШЕННЯ № 7
м. Київ,
пров. Лабораторний, 7-а

17 серпня 2015 року

Порядок денний
1. Про матч 4-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2015/16 між
командами першої ліги «Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Гірник»
Кривий Ріг, що не відбувся 15.08.2015 року.
1. Слухали:
Інформацію начальника відділу організації та проведення змагань
ПФЛ Мороза Є.В. «Про матч 4-го туру чемпіонату України з футболу
сезону 2015/16 між командами першої ліги «Гірник-Спорт» Комсомольськ
– «Гірник» Кривий Ріг, що не відбувся 15.08.2015 року».
Рішенням Адміністрації ПФЛ від 04.08.2015 року № 5 визначено
дату 15.08.2015 року для проведення 4-го туру чемпіонату України з
футболу сезону 2015/16 між командами першої ліги «Гірник-Спорт»
Комсомольськ – «Гірник» Кривий Ріг. Дане рішення у цей же день
направлено до Комітету арбітрів ФФУ та клубам.
На виконання вимог статті 22 Регламенту змагань сезону 2015/16
клуб-господар «Гірник-Спорт» Комсомольськ повідомив ПФЛ та клуб
гостей про місце і початок матчу (лист від 11.08.2015 року), у свою чергу
клуб гостей «Гірник» Кривий Ріг повідомив про дату та час приїзду на
матч.
15 серпня 2015 року арбітри, делегат та команди прибули на матч у
визначений час.
Спостерігач арбітражу С. Соботюк, який також виконує обов’язки
директора матчу ФФУ (п.1 статті 36 Регламенту змагань) у своєму
рапорті зазначив: «За кілька годин до початку матчу стадіон уже був
готовий до його проведення. Але за дві години до початку розпочалась
сильна злива з буревієм, пориви якого навіть перевертали обидві лави
запасних. Щільний шар води вкрив всю ігрову зону. На момент
запланованого початку зустрічі (17.30 год.) рівень води дещо спав, але
дощ продовжувався, час від часу посилюючись, розмітка була змита і її
відновлення було неможливе, особливо деякі участки бокової лінії, лінії
воріт та штрафної площі, які знаходились під водою. Прогноз погоди
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передвіщав зливу до 21.00 год. Можливість штучного освітлення
стадіону лише 200 люкс (за Паспортом). За таких умов, враховуючи всі
вищезгадані обставини прийнято рішення про відміну матчу». Свої записи
делегат підтвердив фото та відео матеріалами, які ним відзняті на місці.
Згідно із записами у рапорті арбітра С. Скрипака «… Матч не
відбувся у зв’язку зі складними погодними умовами. За дві години до
початку матчу розпочалася сильна злива з буревієм, в результаті
чого була змита розмітка і на полі утворився і утримувався щільний
шар води. В 17.30 час. на момент початку матчу злива зменшилась:
рівень води дещо спав. Але дощ тривав час від часу посилюючись.
Вода, що знаходилась на футбольному полі заважала відновити
розмітку, особливо в деяких місцях бокової лінії та ліній штрафного
майданчику. У зв’язку з можливістю штучного освітлення на стадіоні
тільки 200 люкс подальше очікування зменшення погодних умов на
краще втрачало сенс».
17.08.2015 року до Адміністрації ПФЛ надійшло повідомлення ФК
«Гірник» м. Кривий Ріг (лист від 17.08.2015 року вих. № 75), в якому клуб
відмічає, що матч 15.08.2015 року не відбувся через форс-мажорні
обставини та погоджується на перенос матчу цього туру на іншу дату.
Матеріальних і фінансових претензій до ФК «Гірник-Спорт»
Комсомольськ не має.
Адміністрація ПФЛ, детально розглянувши та проаналізувавши
зазначені матеріали по суті, відмічає, що арбітром С. Скрипак прийнято
рішення щодо неможливості проведення вищезгаданого матчу
15.08.2015
року
через
форс-мажорні
обставини
(зокрема
непередбачувані погодні умови, що не дозволити проводити матч).
Таким чином, арбітр С. Скрипак, як офіційна особа матчу, діяв у межах
своїх повноважень, як і передбачено Правилом 5 Правил гри ФІФА.
Керуючись п. 1 а), п. 2 статті 7 та п. 10 статті 29 Регламенту
Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ПФЛ сезону
2015/16, –
Вирішили:
1. Перенести матч 4-го туру чемпіонату України серед команд
клубів першої ліги сезону 2015/16 «Гірник-Спорт» Комсомольськ
– «Гірник» Кривий Ріг, який не відбувся через форс-мажорні
обставині (непередбачувані погодні умови), на пізніший термін.
2. Дату проведення матчу 4-го туру чемпіонату України з футболу
серед команд клубів першої ліги сезону 2015/16 «Гірник-Спорт»
Комсомольськ – «Гірник» Кривий Ріг визначити додатково.

