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Порядок денний 

 
1.  Про вилучення футболіста команди «Сталь» Дніпродзержинськ 14.05.2011 року у 

матчі 19-го туру першості другої ліги між командами «Шахтар» Свердловськ – 
«Сталь» Дніпродзержинськ. 

 
 

І. СЛУХАЛИ: 
 Інформацію голови ДК Гречко Ю. Л.  «Про вилучення футболіста команди 
«Сталь» Дніпродзержинськ 14.05.2011 року у матчі 19-го туру першості другої ліги між 
командами «Шахтар» Свердловськ – «Сталь» Дніпродзержинськ». 
    
 Згідно із записами у рапортах арбітра Д. Попельницького: «… на 54 хвилині 
матчу футболіст команди «Сталь» Дніпродзержинськ О. Обревко в момент зупинки 
гри, рухаючись у бік лежачого після зіткнення суперника, переступаючи його, не 
намагаючись уникнути фізичного контакту, навмисно наступив ногою (шипами) на 
голову суперника». Арбітр також зазначив, що медичну допомогу постраждалому 
надано на полі, кровотечі не було. За дане порушення футболіст О. Обревко 
вилучений з поля. Це підтвердив і делегат О. Кочергін у своєму рапорті. 
 ФК «Шахтар» Свердловськ надав пояснення (лист від 17.05.2011 року  
вих. № 35), що на даний час стан здоров’я футболіста В. Коробкіна нормальний, 
пошкоджень на голові не має, тренується в загальні групі. 
 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 54, пунктами 4,5 і 7 статті 74,  статтею 79 Дисциплінарних правил 
ФФУ,- 

 
Вирішили: 

1. У порядку частини б) пункту 1 Додатку 5 Дисциплінарних правил ФФУ – за 
навмисний удар суперника, який не володіє м’ячем після зупинки матчу – 
відсторонити футболіста команди «Сталь» Дніпродзержинськ  Олександра 
Обревка 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. 

 
 


