
 

ПРОТОКОЛ №15/19-20 

засідання Контрольно-дисциплінарного комітету 

Федерації футболу Рогатинського району 

 

16 липня 2020 року 

Присутні члени КДК ФФРР:  

 Скарбовський Роман – Голова КДК  

 Кривун Роман – Заступник голови КДК 

 Скробач Роман – член КДК 

 Когут Василь – член КДК 

 Юган Іван – член КДК 

 

І. Слухали: 

Лист-Звернення гравця ФК «Яглуш» с.Яглуш Купчева Володимира про 

зменшення дискваліфікації. 

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. Зменшити дискваліфікацію до 5 ігор в зв’язку з неможливістю її 

відбування, через зняття команди, в якій гравець виступав, з чемпіонату 

Рогатинського району.  

3. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІ. Слухали: 

Заяву представників ФК «Сарники-Діброва» с. Сарники  про зняття команди 

з Першості району з футболу сезону 2019-2020 років. 

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. Зняти  ФК «Сарники-Діброва» с. Сарники  з Першості району з футболу 

сезону 2019-2020 років. 

3. У відповідності до регламенту Рогатинського району з футболу сезону 

2019-2020 років зараховувати в кожному турі ФК «Сарники-Діброва» 

с.Сарники технічну поразку (0:3) відповідно командам-суперникам технічну 

перемогу (3:0) в зв’язку з тим, що ФК «Сарники-Діброва» с.Сарники провела 

більше 50% матчів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

ІІІ. Слухали: 

Заяву представників ФК «Руда» с. Руда  про зняття команди з Чемпіонату 

району з футболу сезону 2019-2020 років. 

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. Зняти  ФК «Руда» с. Руда  з Чемпіонату району з футболу сезону 2019-2020 

років. 

3. У відповідності до регламенту Рогатинського району з футболу сезону 

2019-2020 років зараховувати в кожному турі ФК «Руда» с.Руда технічну 

поразку (0:3) відповідно командам-суперникам технічну перемогу (3:0) в 

зв’язку з тим, що ФК «Руда» с.Руда провела більше 50% матчів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишити за собою. 

 

 

 

Голова КДК                                      Р. Скарбовський  


