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1. Загальні положення. 
1.1. Керівники команд, тренери і футболісти та працівники обслуговуючого персоналу, які беруть 
участь у міських змаганнях з футболу, зобов’язані неухильно виконувати усі вимоги Правил гри та 
Регламенту. 

2.  Відповідальність учасників змагань. 
2.1. За порушення чи невиконання Правил гри і Регламенту до учасників міських змагань з футболу 

застосовуються дисциплінарні санкції. Рішення про застосування дисциплінарних санкцій 
покладається на арбітрів, головного суддю змагань і Дисциплінарну комісію. 

3.  Порядок застосування. 
3.1. У відповідності до Правил гри, виключно арбітр має право застосовувати дисциплінарні санкції у 
вигляді попередження (жовті картки) чи вилучення (червоні картки) до, під час та після матчу 
стосовно його учасників.  

4.  Облік. 
4.1. Команди самостійно ведуть облік дисциплінарних санкцій, відповідальність покладається на 
представників команд.  

 два попередження, отримані в одному матчі є вилученням, тому вони не враховуються ні до 
раніше винесених попереджень, ні після; 

 за перші 3 (три) попередження, отримані в матчах чемпіонату гравець карається 

дискваліфікацією на 1 (одну) гру; 

 футболіст, який був вилучений з поля за друге попередження, автоматично отримує 

дискваліфікацію на 1 (одну) гру; 

 якщо матч не відбувся з вини команди суперника, то ця гра зараховується до терміну 
дискваліфікації гравця; 

 якщо матч не відбувся з вини команди, гравець якої був дискваліфікований, то гра не 
зараховується до терміну дискваліфікації;  

 у випадку коли футболіст, який внаслідок дисциплінарних санкцій не відбув 

дискваліфікацію, а приймав участь у матчі (матчах), то даний матч (матчі) зараховується до 
терміну його дискваліфікації, проте команді за яку виступав дискваліфікований гравець у 

цьому матчі (матчах) зараховується технічна поразка (-:+), а команді-супернику – технічна 
перемога (+:-). 

5.  Перелік дисциплінарних санкцій. 
5.1. Стосовно команд, які беруть участь в міських змаганнях з футболу, можуть бути застосовані 

наступні санкції: 

 попередження; 

 зарахування технічної поразки (-:+); 
 позбавлення очок в турнірній таблиці; 

 зняття зі змагань. 

5.2. До офіційних осіб, керівників (представників) футбольних клубів (команд), гравців, тренерів, 

обслуговуючого персоналу можуть бути застосовані: 

 попередження; 

 дискваліфікація (усунення від виконання службових обов’язків на різні терміни або 
безстроково). 



Перелік командних санкцій: 

1. За відмову продовжити матч чи самовільний вихід з майданчика – технічна поразка (-:+). 

2. За неявку на матч – технічна поразка (-:+). 
3. За запізнення при якому відбувся матч – попередження. 
4. За запізнення через яке не відбувся матч – технічна поразка (-:+). 

5. За участь в матчі незаявленого, не вписаного в рапорт арбітра чи дискваліфікованого гравця 
– технічна поразка (-:+). 

Перелік санкцій до учасників: 

1. Вилучення за друге попередження – 1 гра. 
2. За 3-тє попередження в сезоні – 1 гра. 

3. Вилучення за фол останньої надії – 1 гра. 
4. Вилучення за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику – до 3-х ігор. 
5. За образливі жести, слова, нецензурні вирази на адресу учасників (партнерів, суперників, 

арбітрів, офіційних осіб) чи глядачів – до 5 ігор. 
6. За навмисний удар інших учасників (партнерів, суперників) чи глядачів – від 5 до 10 ігор. 

6.  Застосування. 
6.1. Гравець, на якого накладені дисциплінарні санкції, відбуває термін дискваліфікації після 
оприлюднення рішення Дисциплінарної комісії на офіційному сайті ФК «Калуш» www.fc.kalush.net. 
Коли матч не відбувся з вини команди суперника, то гра зараховується до терміну дискваліфікації 

гравця. 

6.2. Якщо матч не відбувся з вини команди дискваліфікованого гравця, то гра не зараховується до 

терміну його дискваліфікації. Санкції, що застосовані до гравців, тренерів і представників команд, 
переносяться на наступний змагальний сезон, якщо вони не вичерпались протягом поточного 
чемпіонату. 

7.  Порядок подачі протестів. 
7.1. Представник команди після закінчення гри повинен попередити арбітра про подання протесту. 
Мотиви подачі протесту фіксуються арбітром в протоколі матчу і підписуються представником 

команди, яка подала протест. 

7.2. Про подання протесту арбітр зобов’язаний повідомити іншу сторону. У випадку подачі протесту 
арбітр до 17-ої години наступного дня після матчу представляє головному судді змагань письмові 

пояснення щодо протесту. Несвоєчасно подані та не зафіксовані у рапорті арбітра протести не 
розглядаються. Якщо представники команди не прибули на засідання Дисциплінарної комісії для 
розгляду протесту, то в такому випадку протест розглядається без їхньої присутності. 

7.3. Не розглядаються протести, які подані на дії та рішення арбітра, асистента арбітра у зв’язку з 
подіями, що мали місце у грі: 

 попередження; 

 призначення або не призначення вільних, штрафних, 11-метрових ударів; 

 визначення виходу м’яча за межі футбольного поля та надання права введення м’яча у гру; 
 зараховане чи не зараховане взяття воріт. 

8.  Відповідальність арбітрів. 
8.1. Дисциплінарні санкції, які можуть бути також застосовані до арбітрів за неналежне виконання 

свої обов’язків: 

 попередження; 

 дискваліфікація (відлучення від арбітражу) на певну кількість матчів; 
 виключення з числа арбітрів, які обслуговують міські змагання з футболу. 

 

http://www.fc.kalush.net/

