
 

ПРОТОКОЛ №26 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

11 жовтня 2017 року  

Присутні члени КДК ФФРР: 

 Скарбовський Роман – Голова КДК 

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

Присутні: 

 Деб’як Андрій – Перший заступник голови ФФРР 

 

І. Слухали: 

Про попередження та вилучення гравців: Галуга Руслан (ФК «Ураган» с. 

Добринів), Білоган Андрій (ФК «Долиняни» с. Долиняни), Печук Роман (ФК 

«Беньківці» с. Беньківці), Фінович Олег (ФК «Беньківці» с. Беньківці). 

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:  

 Галуга Руслан (ФК «Ураган» с. Добринів) - 1 гра (4 жовті картки в 

сезоні) 

 Білоган Андрій (ФК «Долиняни» с. Долиняни) – 1 гра (4 жовті картки в 

сезоні) 

 Печук Роман (ФК «Беньківці» с. Беньківці) - 1 гра (4 жовті картки в 

сезоні) 

 Фінович Олег (ФК «Беньківці» с. Беньківці) - 1 гра (дві жовті картки в 

одному матчі). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

ІІ. Слухали: 



Повідомлення про подання  заяви ФК «Беньківці» с. Беньківці про зняття з 

першості району з футболу сезону 2017 р. 

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні 

члени КДК ФФРР.  

Заслухавши та обговоривши інформацію Першого заступника голови ФФРР  

Деб’яка Андрія 

Вирішили:  

1. Інформацію Першого заступника голови ФФРР  Деб’яка Андрія прийняти 

до відома.  

2. Зняти  ФК «Беньківці» с. Беньківці з першості району з футболу сезону 

2017 року. 

3. У відповідності до регламенту Рогатинського району з футболу сезону 

2017 року ФК «Беньківці» с. Беньківці у всіх наступних матчах зараховувати 

технічні поразки 0-3, а суперникам – технічні перемоги 3-0 в зв’язку з тим, 

що ФК «Беньківці» с. Беньківці провели більше 50% матчів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


