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Порядок денний
1. Про вилучення футболіста команди «Нива» Вінниця Є. Піцика 02.05.2012 року у
матчі 29-го туру чемпіонату першої ліги між командами «Севастополь»
Севастополь – «Нива» Вінниця.
2. Про вилучення футболіста команди «Іллічівець-2» Маріуполь А. Савіна
02.05.2012 року з поля в матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу серед
команд другої ліги між командами «Іллічівець-2» Маріуполь – «Кремінь»
Кременчук.
3. Про вилучення футболіста команди «Металург-2» Запоріжжя В. Невмиваки
27.04.2012 року у матчі 21-го туру чемпіонату другої ліги між командами
«Макіїввугілля» Макіївка – «Металург-2» Запоріжжя.
І. СЛУХАЛИ:
Інформацію в.о. голови ДК Голубєва О. В. «Про вилучення футболіста команди
«Нива» Вінниця Є. Піцика 02.05.2012 року у матчі 29-го туру чемпіонату першої ліги
між командами «Севастополь» Севастополь – «Нива» Вінниця»
Згідно із записами у рапорті арбітра Ю. Фощія– на 76 хвилині матчу після
ігрового епізоду футболіст команди «Нива» Вінниця Піцик Євген свою незгоду з
рішенням арбітра виразив нецензурними висловами на адресу останього.
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 3 (в) Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за нецензурні
висловлювання на адресу арбітра - відсторонити футболіста команди «Нива»
Вінниця Євгена Піцика 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.
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ІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора другої ліги Є. В. Мороза «Про вилучення футболіста
команди «Іллічівець-2» Маріуполь А. Савіна 02.05.2012 року з поля в матчі 22-го туру
чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги між командами «Іллічівець-2»
Маріуполь – «Кремінь» Кременчук».
Згідно із записами у рапорті арбітра С. Маруліна – на 15 хвилині матчу був
вилучений футболіст команди «Іллічівець-2» Маріуполь Артем Савін за навмисний
удар суперника ногою по ногах, який не володіє м’ячем, під час гри.
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 3 (б) Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за навмисний
удар суперника ногою під час гри, який не володіє м’ячем - відсторонити футболіста
команди «Іллічівець-2» Маріуполь А. Савіна 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.

ІІІ. СЛУХАЛИ:
Інформацію інспектора другої ліги Є. В. Мороза «Про вилучення футболіста
команди «Металург-2» Запоріжжя В. Невмиваки 27.04.2012 року у матчі 21-го туру
чемпіонату другої ліги між командами «Макіїввугілля» Макіївка – «Металург-2»
Запоріжжя».
Згідно із записами у рапорті арбітра О. Деревінського – на 90+2 хвилині матчу
був вилучений футболіст команди «Металург-2» Запоріжжя Владислав Невмивака
за навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем, після зупинки гри.
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 3 (б) Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за навмисний
удар суперника, який не володіє м’ячем, після зупинки гри - відсторонити футболіста
команди «Металург-2» Запоріжжя В. Невмиваку 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.

