
      
 

 

Протокол №3   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                                                                    від 14 лютого 2022 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 
2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Магас Володимир (член КДК) 
4. Русановський Роман (член КДК) 

Порядок денний:   

1. Про неявки команд «Чайка» (Калуш), ФК «Новиця» (Новиця) і ФК «Довгий Войнилів» 

(Довгий Войнилів) на календарні матчі 8-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з 

футзалу 12.02.2022 р. 

2. Про допущену другу неявку команди ФК «Новиця» (Новиця) на календарний матч 9-го 

туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу 13.02.2022 р. 
 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК Качура Василя, який повідомив про неявки команд 

«Чайка» (Калуш), ФК «Новиця» (Новиця) і ФК «Довгий Войнилів» (Довгий Войнилів) на 

календарні матчі 8-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу 12.02.2022 р. 

Вирішили:  Зарахувати технічні поразки командам «Чайка» (Калуш), ФК «Новиця» 

(Новиця) і ФК «Довгий Войнилів» (Довгий Войнилів) за допущені неявки на календарні 

матчі 8-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу, а їх суперникам – 

технічні перемоги. 

Голосували: за – 4;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

2. Питання   

Слухали: Заступника голови КДК Качура Василя, який повідомив про неявку ФК «Новиця» 

(Новиця) на матч 9-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу 13.02.2022 р., 

яка стала для команди другою в турнірі. 

Вирішили:  Згідно вимог п.6 ст.5 «Переліку командних санкцій» Положення про застосування 

дисциплінарних санкцій за допущену другу неявку зняти команду ФК «Новиця» (Новиця) зі 

змагань Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу. Так як команда провела менше 50% 

матчів в турнірі, всі результати за участю ФК «Новиця» (Новиця) анулюються. 

Голосували: за – 4;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 



 

 

Протокол №2   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                                                                    від 07 лютого 2022 року   

Присутні: 

1. Качур Василь (заступник голови КДК) 
2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Магас Володимир (член КДК) 
4. Русановський Роман (член КДК) 

 

Порядок денний:   

1. Про неявку команди «Галичина» (Голинь) на матч 6-го туру Відкритого чемпіонату 

міста Калуша з футзалу «Галичина» (Голинь) – «Заряд» (Довжка). 

2. Про вилучення гравця команди «Чайка» Корвацького Сергія в матчі 7-го туру Відкритого 

чемпіонату міста Калуша з футзалу ФК «Тужилів» (Тужилів) – «Чайка» (Калуш). 
 

1. Питання 

Слухали: Заступника голови КДК Качура Василя, який зачитав запис в рапорті арбітра № 

40 від 05.02.2022 року про неявку команди «Галичина» (Голинь) на матч 6-го туру Відкритого 

чемпіонату міста Калуша з футзалу «Галичина» (Голинь) – «Заряд» (Довжка). 

Вирішили:  Зарахувати технічну поразку команді «Галичина» (Голинь) за допущену 

неявку на матч 6-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу «Галичина» 

(Голинь) – «Заряд» (Довжка). 

Голосували: за – 4;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

2. Питання   

Слухали: Заступника голови КДК Качура Василя, який зачитав запис в рапорті арбітра № 

56 від 06.02.2022 року матчу 7-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу ФК 

«Тужилів» (Тужилів) – «Чайка» (Калуш) про нецензурну лайку на адресу арбітра матчу від 

гравця команди «Чайка» Корвацького Сергія. 

Вирішили:   Дискваліфікувати гравця команди «Чайка» Корвацького Сергія на три 

календарні гри. 

Голосували: за – 4;  проти – 0;  утримались – 0. 

 

 

 

Заступник голови КДК  _____________ В. Качур 

 

 

 



 

Протокол №1   

засідання Контрольно-Дисциплінарного комітету Калуської районної 

Асоціації футболу 

          м. Калуш                                                                                                                    від 17 січня 2022 року   

Присутні:    

1. Твардовський Сергій (голова КДК) 
2. Винник Василь (член КДК) 
 

3. Магас Володимир (член КДК) 
 

Порядок денний:   

1. Про вилучення гравця команди ФК «Перекоси-2» Вільковича Івана  в матчі 4-го туру 

Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу ФК «Перекоси-2» (Перекоси) – ФК 

«Негівці» (Негівці). 

 

1. Питання   

Слухали: Голову КДК Твардовського Сергія, який зачитав запис в рапорті арбітра № 28 від 

15.01.2022 року матчу 4-го туру Відкритого чемпіонату міста Калуша з футзалу ФК 

«Перекоси-2» (Перекоси) – ФК «Негівці» (Негівці) про вилучення на 26-й хвилині гравця 

команди ФК «Перекоси-2» Вільковича Івана  за нецензурну лайку на адресу арбітра матчу. 

Вирішили:   Дискваліфікувати гравця команди ФК «Перекоси-2» Вільковича Івана  на три 

календарні гри. 

Голосували: за – 3;  проти – 0;  утримались – 0.   

 

 

 

 

 

Голова КДК  _____________ С. Твардовський 

 

 


