
 

ПРОТОКОЛ №19 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

23 серпня 2017 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – Голова КДК  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

Запрошені: 

 Деб’як Андрій – Перший заступник голови ФФРР 

І. Слухали: 

Про попередження гравців: Скарбовський Олег (ФК «Підкамінь» 

с.Підкамінь), Забігач Юрій (ФК «Бабухів» с. Бабухів), Курпіта Сергій 

(ФК«Воскресинці» с. Воскресинці), Любінський Василь (ФК «Воскресинці» 

с.Воскресинці),Шеремета Богдан (ФК«Чесники» с. Чесники), Галуга Руслан 

(ФК «Ураган» с.Добринів). 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію голови КДК ФФРР  

Р.Скарбовського 

Вирішили:  

1. Інформацію голови КДК ФФРР  Р.Скарбовського прийняти до відома.  

2. Дискваліфікувати гравців:  

 Скарбовський Олег (ФК «Підкамінь» с.Підкамінь) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 

 Забігач Юрій (ФК «Бабухів» с. Бабухів) – 1 гра (2 попередження в 

одному матчі); 

 Курпіта Сергій (ФК«Воскресинці» с. Воскресинці) – 2 гри (червона 

картка за неспортивну поведінку); 

 Любінський Василь (ФК «Воскресинці» с.Воскресинці) – 1 гра (4 

попередження в сезоні); 

 Шеремета Богдан (ФК«Чесники» с. Чесники) – 1 гра (2 попередження в 

одному матчі); 

 Галуга Руслан (ФК «Ураган» с.Добринів) – 1 гра (2 попередження в 

одному матчі). 



3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

ІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР В.Трача про інцидент, що мав місце до початку 

календарного матчу першості району з футболу сезону 2017 року між 

ФК«Фрага» с. Фрага  та  ФК «Підкамінь» с. Підкамінь. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови КДК ФФРР  

Р.Скарбовського 

Вирішили:  

1. Інформацію Голови КДК ФФРР  Р.Скарбовського прийняти до відома.  

2. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР дискваліфікувати 

стадіон  ФК«Фрага» с. Фрага на один домашній матч  за неякісну підготовку 

стадіона на матч ФК«Фрага» с.Фрага та ФК «Підкамінь» с. Підкамінь. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


