
 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання контрольно-дисциплінарного комітету 

федерації футболу Рогатинського району 

 

26 квітня 2017 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – голова КДК  

 Кривун Роман – заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Пунько Володимир – член КДК 

 Горинь Іван – член КДК 

 

Запрошені: 

 Луцишин Роман – представник ФК «Ураган» c.Добринів 

І. Слухали: 

Про використання ФК «Ураган» с.Добринів заборонену кількість гравців у 

матчі з ФК «Липівка» с.Липівка. 

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. Зарахувати технічну поразку 0:3 ФК «Ураган» с.Добринів у матчі з 

ФК«Липівка» с.Липівка  за використання 19 гравців при дозволених 18. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою.  

ІІ. Слухали: 

Звернення представника виконавчого комітету ФФРР О.Гиціва про 

некоректне заповнення рапорта представником ФК «Чесники» с. Чесники на 

матч ФК«Путятинці» с.Путятинці – ФК «Чесники» с. Чесники. 

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 попередити 

ФК«Чесники» с. Чесники за некоректне заповнення рапорта. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Рапорт арбітра ФФРР А.Татунчака про інцидент, що мав місце під час 

календарного матчу першості району з футболу сезону 2017 року між 

ФК«Приозерне» с. Приозерне  та  ФК«Потік» с. Потік . 

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 

умовно стадіон ФК«Приозерне» с. Приозерне на 1 домашній  матч за 

неякісну підготовку його до матчу ФК«Приозерне» с. Приозерне  та  

ФК«Потік» с. Потік. 

  3. У відповідності до Дисциплінарного кодексу ФФРР попередити 

ФК«Приозерне» с. Приозерне  за незабезпечення порядку  на стадіоні під час 

матчу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

  

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  

 


