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Порядок денний
1. Про вилучення з технічної площі тренера команди «Шахтар-3» Донецьк
О. Фундерта 18.09.2010 р. у матчі 9-го туру першості другої ліги між командами
«Шахтар-3» Донецьк - «Олком» Мелітополь.
2. Про вилучення з технічної площі тренера команди «Металург-2» Запоріжжя
О. Гуржеєва 18.09.2010 р. у матчі 9-го туру першості другої ліги між командами
«Гірник-Спорт» Комсомольськ – «Металург-2» Запоріжжя.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л. «Про вилучення з технічної площі тренера
команди «Шахтар-3» Донецьк О. Фундерта 18.09.2010 р. у матчі 9-го туру першості
другої ліги між командами «Шахтар-3» Донецьк - «Олком» Мелітополь».
Згідно із записом у рапорті арбітра Є. Яковлєва - на 81 хвилині матчу тренер
команди «Шахтар-3» Донецьк О. Фундерат вийшов на футбольне поле та
висловлював незгоду з рішенням арбітра, за що був вилучений з технічної площі. У
додатковому рапорті арбітр уточнив: «… О. Фундерат виражав незгоду з рішенням
арбітра щодо команди, яка отримала право на введення м’яча із-за бокової ліній. При
цьому ударив вверх м’яч, який знаходився поруч, і залишив футбольне поле». Це
підтверджено рапортом та доповненням до нього делегата С. Понайди.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
У порядку пункту 1.7. статті 8, пункту 2.4. статті 13, пункту 3 статті 17, статті 37
Дисциплінарних правил ФФУ - заборонити тренеру команди «Шахтар-3» Донецьк
Олександру Анатолійовичу Фундерату знаходитись у роздягальні, тунелі або
технічному майданчику та контактувати зі своєю командою 25.09.2010 року до
та під час матчу 10-го туру першості другої ліги між командами «Шахтар-3»
Донецьк – «Гірник-Спорт» Комсомольськ. Попередити тренера команди
«Шахтар-3» Донецьк О. А. Фундерата, що у разі повторення порушення – до
нього будуть застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції.
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У відповідності до пункту 3 статті 81 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 технічної площі
старшого тренера команди «Металург-2» Запоріжжя О. Гуржеєва 18.09.2010 р. у
матчі 9-го туру першості другої ліги між командами «Гірник-Спорт» Комсомольськ –
«Металург-2» Запоріжжя».
Згідно із записами арбітра І. Маковія - на 65 хвилині матчу старший тренер
команди «Металург-2» О. Гуржеєв, не погоджуючись з рішенням першого асистента
арбітра А. Дудчика (вихід м’яча за бокову лінію), штовхнув його рукою, за що був
вилучений з поля. Це зазначено і в рапорті делегата матчу О. Бойка.
У своєму рапорті асистент арбітра А. Дудчик пояснив, що на 65 хвилині матчу
старший тренер команди О. Гуржеєв, через незгоду з рішенням, штовхнув його
рукою в плече.
Старший тренер ФК «Металург-2» Запоріжжя О. Гуржеєв надав письмове
пояснення, в якому зазначив: «… я був незгоден з рішенням асистента арбітра, який
на мій погляд не зафіксував вихід м’яча за бокову лінію. Після чого забили м’яч у
ворота нашої команди і рахунок став 1:0 на користь «Гірник-Спорт» Комсомольськ. У
цей момент, не стримавши емоцій, я підійшов до асистента арбітра взяв його за руку
і запитав чому він не підняв прапорець». О. Гуржеєв визнав свою провину і по
телефону приніс свої вибачення А. Дудчику, який їх прийняв.
Керуючись пунктом 2 статті 25 Статуту Професіональної футбольної ліги,
пунктом 2 статті 4, пунктом 2 статті 11, пунктом 2 статті 51, пунктом 1.3. статті 53,
пунктом 1 статті 54, пунктами 4 і 7 статті 73, статтею 78 Дисциплінарних правил
ФФУ,Вирішили:
1. У порядку пункту 1.7. статті 8, пункту 2.4. статті 13, пункту 3 статті 17, статті 37
Дисциплінарних правил ФФУ та враховуючи визнання провини, як
пом’якшуючу обставину - за неетичну та некоректну поведінку заборонити
старшому тренеру команди «Металург-2» Запоріжжя
Олександру
Павловичу Гуржеєву знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному
майданчику та контактувати зі своєю командою 25.09.2010 року до та під
час матчу 10-го туру першості другої ліги між командами «Металург-2»
Запоріжжя – «Шахтар» Свердловськ. Попередити старшого тренера
команди
«Металург-2»
Запоріжжя
О. П. Гуржеєва, що у разі повторення порушення – до нього будуть
застосовані більш жорсткі дисциплінарні санкції.
2. У порядку пункту 1 статті 52 Регламенту змагань, пункту 4 статті 11, пункт 1.3.
статті 13, пункту 2 статті 21, пунктів 1.2. та 1.3. статті 24 Дисциплінарних правил
ФФУ, пункту 18 Додатку № 2 Дисциплінарних правил ФФУ – за неетичну і
некоректну
поведінку
старшого
тренера
команди
«Металург-2»
О. П. Гуржеєва - зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Професійний футбольний клуб «Металург-Запоріжжя» перерахувати на
розрахунковий рахунок ПФЛ обов’язковий грошовий внесок у розмірі 2 000 (дві
тисячі) гривень не пізніше семи діб від дати отримання рішення ДК.

3
У відповідності до пункту 3 статті 81 Дисциплінарних правил ФФУ це рішення
може бути оскаржене до Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ не пізніше 24
годин з моменту його отримання.

