Апеляційний
комітет (АК)
Арбітр
Важкий випадок
нападу

Визначення термінів
Орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції
Особа призначена Комітетом арбітрів ХОАФ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та
трактування Правил гри
Дії, визначені у терміні "Напад", але скоєні з особливою
зухвалістю, агресивністю або цинізмом, поєднані з ударом будьякою частиною тіла або предметом, нанесеним учаснику
змагання, офіційній особі або глядачу в будь яку частину тіла,
особливо після зупинки матчу

Визначений
термін
Використання (у
контексті порушення
антидопінгових
правил)
Відмова від участі
в змаганнях

Вказівка конкретного періоду дії або дати, до якої діє
дисциплінарна санкція
Споживання (введення, застосування) будь-яким способом
забороненої речовини або методу

Відсторонення

Позбавлення права здійснювати конкретну діяльність особою
або організацією на підставі відповідного рішення на
визначений або невизначений термін

Відсутність вини
(у контексті
порушення
антидопінгових
правил)

Наявність доказу, що особа не знала чи не підозрювала, а також
з поважних причин не могла знати чи підозрювати, що вона за
власним бажанням (самостійно) використовувала заборонену
речовину або метод, або про те, що їй призначено заборонену
речовину або метод

ХОАФ

Хмельницька обласна федерація футболу

Делегатінспектор

Особи, призначені Комітетом інспекторів ХОАФ для виконання
офіційних функцій щодо перевірки організації проведення матчу
та оцінки дій арбітрів

Дискримінація

Обмеження або позбавлення прав
певних
категорій
громадян за расовою, національною належністю, політичними і
релігійними переконаннями
Звід правил та процедур щодо порядку розслідування, розгляду
та винесення рішень з питань порушення Статуту ХОАФ,
Дисциплінарних правил та інших регламентних документів
Звід дисциплінарних норм і видів дисциплінарних стягнень

Дисциплінарні
положення
Дисциплінарні
правила
Догана

Відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ХОАФ, на
участь в якому клуб подав заявку

Офіційне, викладене в письмовій формі осудження поведінки,

надане порушнику
Дисциплінарні
санкції

Перелік заходів дисциплінарного впливу у вигляді відповідних
стягнень

Дисциплінарне
порушення

Протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи
бездіяльність, яка посягає на вимоги Статуту, регламентів,
правил ХОАФ, Правил гри та встановлений ХОАФ порядок
управління у футболі

ДЮСЗ

Дитячо-юнацький спортивний заклад

Зауваження

Офіційне, викладене в письмовій формі нагадування про
можливість застосування дисциплінарної санкції за негативну
поведінку, надане порушнику
Орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції

Контрольнодисциплінарний
комітет (КДК)
Маніпулювання

Напад
Неетична,
некоректна,
неспортивна
поведінка
Незначна вина

Неявка команди
на матч
Органи
здійснення
футбольного
правосуддя
Офіційна особа

Негативний вплив на виконання будь-якої дії. Незаконне
втручання з метою змінити результати або не допустити
виконання стандартних (установлених) процедур контролю за
дотриманням антидопінгових правил
Накидання і/або поштовх будь-якою частиною тіла або
предметом, нанесений учасникові змагання, офіційній особі або
глядачеві в будь яку частину тіла, або плювок
Поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних, інших осіб
яка не відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям
у футбольному співтоваристві, має зухвалий, вульгарний,
неввічливий характер і ображає
певних
осіб і/або
організацію
Форма вини особи, яка, з огляду на обставини конкретної
справи, є незначною в контексті визначення порушення норм
законодавства, статутних і регламентних документів ФІФА,
УЄФА, УАФ та ХОАФ
Неприбуття команди до місця проведення календарного матчу
без поважних причин
Органи,
які мають виключне
право
вдаватися до
дисциплінарних заходів та видавати розпорядження, директиви
Представники ХОАФ, арбітри, делегати, інспектори ХОАФ,
керівники клубів (команд), міських/районних федерацій,
асоціацій та їх співробітники, інші особи, які виконують
офіційні функції від їх імені на будь-яких заходах під егідою
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Підозрювана
особа
Попередження
Проведення
матчу з
порушенням
норм спортивної
етики
Провокаційні дії
ПФЛ
Рапорт арбітра

Рапорт делегата
Рапорт
спостерігача
Рапорт "Чесної
гри"
Расизм

ХОАФ
Особа, стосовно якої є припущення, про порушення нею
законодавства, статутних або регламентних норм ФІФА, УЄФА,
УАФ, ХОАФ
Вказівка щодо змісту дисциплінарної санкції, яка може бути
застосована у випадку подальшого порушення
Матч,
результат
якого
був
визначений командами
(керівниками,тренерами,футболістами)завчаснобез
дотримання принципів спортивного змагання і чесної гри
Навмисні дії учасників змагання
і/або офіційної особи(іб),
з метою штовхнути іншу особу на згубні вчинки або реакцію
Професіональна футбольна Ліга України
Офіційний документ ХОАФ, у якому арбітр фіксує остаточний
результат матчу, викладає перебіг подій і дотримання учасниками та офіційними особами клубів Правил гри та
регламентних норм до, під час та після проведення матчу
Офіційний документ ХОАФ, у якому делегат фіксує остаточний
результат і характеризує організацію проведення матчу
Офіційний документ ХОАФ, у якому інспектор або делегат
оцінює роботу арбітрів
Офіційний документ ХОАФ, у якому делегат оцінює дотримання
учасниками та офіційними особами клубів принципів "Чесної
гри"
Людиноненависницька концепція про споконвічний поділ
людства на вищі та нижчі раси, з яких лише перші нібито є
творцями цивілізації та покликані до панування, а інші духовно
неповноцінні та здатні лише бути об'єктом експлуатації

Розпорядження,
директиви

Додаток до дисциплінарних правил або застосованих санкцій з
метою забезпечення виконання та/або вимоги дотримуватися
встановлених відповідними документами поведінки з боку
зацікавлених осіб

Самовільне
залишення поля

Залишення командою футбольного поля, під час матчу, без
дозволу арбітра або відмова продовжити матч, що почався

Тренер

Фахівець, який має спеціальну освіту, диплом відповідної
категорії, працює в футбольному клубі, проводить навчальнотренувальну роботу з футболістами та керує командою в
матчах
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УЄФА

Європейський Союз Футбольних Асоціацій

Умовна одиниця (у.о.)
Еквівалент грошового знака
в
доларах
США,
що
застосовується при розрахунках і визначенні розмірів грошових
внесків у гривнях (за курсом Національного банку України на
день сплати)
Упереджений,
упередженість

Несправедливе, негативне, необ'єктивне відношення до
учасників змагань, офіційних осіб, футбольних клубів (команд)
та пов'язане з ним відповідне ставлення

Учасники
змагань

Футболісти, тренери, особи, внесені до рапорту арбітра, які
виконують на матчі офіційні функції

ФІФА
Футболістлегіонер

Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій
Футболіст, громадянин
іншої країни
громадянства

УАФ

Федерація футболу України
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або

особа

без

Частина перша: Дисциплінарні правила
І. Вступ
Стаття 1. Завдання
Завданням «Дисциплінарних правил Хмельницької обласної федерації футболу»
(далі — Правила) є — досягнення мети ХОАФ щодо впровадження єдиних принципів
дисциплінарної практики у сфері футболу на основі визначення відповідних санкцій за
порушення вимог Статуту та регламентних документів ХОАФ (регламентів змагань,
правил, інструкцій, рішень, директив та ін.).
Стаття 2. Обсяг застосування
Правила застосовуються при розгляді всіх дисциплінарних справ.
Стаття 3. Дисциплінарні повноваження
ХОАФ має виключні дисциплінарні повноваження та юрисдикцію. Колективні
члени ХОАФ, клуби(команди), футболісти, офіційні особи зобов'язані виконувати
Статут, а також усі правила та рішення ХОАФ, дотримуватися «Кодексу етики і
чесної гри «Чесна гра — дисципліна і повага», Правил гри, які видані Радою
Міжнародних футбольних асоціацій (ІРАВ).
Стаття 4. Виняткові положення застосування
Якщо відповідні положення відсутні в Правилах та інших регламентних
документах, органи здійснення футбольного правосуддя ХОАФ приймають рішення
відповідно до загальновизнаних норм та згідно з принципами справедливості та
неупередженості.
Стаття 5. Загальні положення
1.

Правила розроблені на основі Статутів та регламентних документів
ФІФА, УЄФА, УАФ та ХОАФ.

2.

Дія Правил розповсюджується на всі випадки дисциплінарних порушень.

3.

Правила є обов'язковими для виконання

4.

Члени ХОАФ несуть відповідальність за поведінку футболістів,
тренерів, фахівців та офіційних осіб, які входять до їх складу.

5.

Члени ХОАФ зобов'язані виконувати рішення органів здійснення
футбольного правосуддя ХОАФ.

6.

Застосування Правил за аналогією та прецедентом забороняється.

всіма членами ХОАФ.

II. Принципи поведінки. Відповідальність
Стаття 6. Принципи поведінки
Колективні члени ХОАФ, клуби(команди), футболісти, тренери, офіційні особи,
арбітри та делегати (інспектори) зобов'язані дотримуватися правил поведінки,
визначених «Кодексом етики і чесної гри „Чесна гра — дисципліна і повага". Кожний,
хто своєю поведінкою і/або висловами ставить під сумнів репутацію футболу та його
органів управління, використовує футбольні змагання для прояву неспортивного
характеру — порушує вказані правила та підлягає застосуванню до нього
дисциплінарних санкцій. Ознаками порушення є:
5

—участь чи намагання брати участь у хабарництві та/або корупції;
—демонстрація расистської, дискримінаційної, політично-екстремістської,
образливої поведінки, яка порушує регламентні та морально-етичні норми
проведення змагань;
—використання спортивних заходів з неспортивною метою; —
поведінка, яка шкодить репутації футболу та ХОАФ;
—порушення рішень та вимог органів здійснення футбольного правосуддя
ХОАФ;
—невиконання вимог арбітра і/або делегата (спостерігача) ХОАФ; —
навмисна неявка або явка на гру із запізненням;
—навмисні дії, які спричиняють припинення або відміну матчу без поважних
причин;
—внесення до заявки на матч футболістів, які не мають права брати у ньому
участь;
—будь-які інші вчинки, що можуть неналежним чином
вплинути на хід і/або результат матчу.
Стаття 7.

Відповідальність

1.

Колективні члени ХОАФ, клуби(команди) несуть відповідальність за
поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, уболівальників та будь-яких
інших осіб, які працюють до, під час та після проведення матчу за
дорученням колективного члена чи клубу.

2.

Колективні члени ХОАФ та клуби(команди)-господарі несуть
відповідальність за порядок і безпеку на стадіоні та прилеглій до нього
території (визначається відстанню від периметру стадіону до 100 метрів)
до, під час та після матчу і зобов'язані виконувати регламентні норми
проведення змагань, відповідні правила, інструкції, директиви, та ін. Вони
несуть відповідальність за будь-які інциденти, що можуть підлягати
дисциплінарним санкціям.

3.

Клуб команди гостей несе відповідальність за порушення своїми
вболівальниками регламентних норм та «Правил поведінки глядачів на
стадіоні».
Вболівальники, які займають спеціально відведений гостьовий сектор
стадіону, вважаються вболівальниками клубу гостей. Реалізацію квитків у
гостьовий сектор здійснює клуб команди гостей.
III.Дисциплінарне порушення. Дисциплінарна санкція

Стаття 8. Дисциплінарне порушення
1. Дисциплінарним порушенням визнається протиправна, винна (умисна або
необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на норми Статуту, регламентів, правил ХОАФ, «Правил гри», затверджених Міжнародною радою
футбольних асоціацій та встановлений УАФ та ХОАФ порядок управління
футболом.
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2. Суб'єктами дисциплінарного порушення є юридичні або фізичні особи:
а)офіційні особи ХОАФ;
б)колективні члени ХОАФ - міські/районні федерації, асоціації
футболу, та їх співробітники;
в)клуби та їх футболісти, тренери, офіційні особи і співробітники;
г)арбітри, делегати, інспектори;
д) атестовані ХОАФ агенти футболістів.
3.

Часом вчинення дисциплінарного порушення є безпосередній час
вчинення порушення Статуту, регламентних норм і правил ХОАФ або
«Правил гри».

Стаття 9.

Дисциплінарна санкція та її застосування

1.

Випадки недотримання (порушення) вимог та положень Статуту ХОАФ
і/або Регламентів розглядаються органами здійснення футбольного
правосуддя ХОАФ, оскільки тільки вони можуть застосо-вувати
дисциплінарні санкції.

2.

Дисциплінарна санкція є стягненням за дисциплінарне порушення. Санкція
може застосовуватися за сукупністю дисциплінарних стягнень, але лише в
межах, установлених відповідною статтею Правил.

3.

Дисциплінарна санкція повинна застосовуватися з урахуванням усіх
обставин справи, зважаючи на факти порушень та факти, що звільняють
від відповідальності, характеристики особи, на яку накладається санкція,
бути спільномірною протиправному вчинку та мірою запобігання
порушенням у майбутньому.

4.

Дисциплінарні рішення, прийняті арбітром під час матчу, є остаточними і
не можуть бути переглянуті органами здійснення футбольного правосуддя
ХОАФ.

5.

Органи здійснення футбольного правосуддя ХОАФ можуть розглядати
тільки правові наслідки прийнятого арбітром дисциплінарного рішення у
випадках, коли таке рішення спричинило явну помилку, наприклад
помилку, припущену при визначенні особистості покараного гравця.

6.

Дисциплінарна санкція може бути заходом фінансового впливу за скоєні
порушення у вигляді обов'язкового грошового внеску.

7.

Застосування дисциплінарних санкцій відносно юридичної і/або фізичної
особи забороняється якщо:

а)така особа вже притягнута до відповідальності за цей же дисциплінарний
вчинок;
б)минуло більше 6 (шести) місяців з часу здійснення вчинку;
в)минуло більше ЗО (тридцяти) днів з часу, коли стало відомо про вчинок; г)
минуло 8 (вісім) років — при порушеннях, пов'язаних з застосуванням
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допінгу;
д)минуло 20 (двадцять) років - за хабарництво та/або корупцію.
8. Такими що не мають дисциплінарних санкцій визнаються юридичні і/або
фізичні особи, якщо:
а)повністю відбули призначене стягнення за дисциплінарний вчинок або дія
санкції припинена;
б)закінчився змагальний сезон, в якому вони були покарані, якщо
дисциплінарна санкція або рішення відповідного органу не встановлює
інше.
9. Повторністю дисциплінарного порушення є здійснення такого ж і/або іншого
вчинку за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції про-тягом
одного змагального сезону (крім випадків застосування допінгу).
10. Дисциплінарні санкції

Правил в конкретних ситуаціях можуть зм'якшуватися

або посилюватися.
IV. Відповідальність колективних членів ХОАФ і дисциплінарні
санкції за допущені порушення Стаття 10. Відповідальність футболістів
1. У контексті матчів усіх змагань під егідою ХОАФ та здійснення трудової
діяльності в аматорському футболі можливе застосування дисциплінарних
санкцій до футболістів:
1.1. відсторонення на 1 (один) матч за:
а)друге попередження в одному й тому ж матчі (друга «жовта» картка);
б)фол "останньої надії" – за навмисну гру рукою, за грубу гру проти
суперника з метою зірвати атаку;
в)неодноразові апеляції до арбітра та глядачів;
г) апеляції до будь-якої офіційної особи матчу або за її образу;
д)за удар суперника ногою в боротьбі за м'яч;
1.2. відсторонення на 2 (два) матчі за:
а)грубий поштовх суперника руками після зупинки гри;
б)небезпечний напад на суперника, який володіє м'ячем, з можливістю
нанесення травми;
в)удар суперника рукою в боротьбі за м'яч;
1.3. відсторонення на 3 (три) матчі за:
а)навмисний удар суперника, який не володіє м'ячем, під час матчу, або
після його зупинки;
б)нецензурні та образливі висловлювання, жести на адресу партнера,
суперника, офіційної особи або глядачів;
в)погрози фізичної дії стосовно офіційних осіб під час матчу;
г) публічні неетичні образливі вчинки, що принижують честь, гідність
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учасників змагань та офіційних осіб;
1.4. відсторонення на 4 (чотири) матчі за:
а)спробу фізичної дії щодо офіційних осіб;
б)плювок в гравця, представника команди або офіційну особу;
2.

Відсторонення може застосовуватися разом із санкцією у вигляді
обов'язкового грошового внеску.

3.

Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані також у тому випадку, якщо
арбітр не бачив грубого прояву або неспортивної поведінки і тому не
прийняв ніякого рішення з цього інциденту.

4.

Якщо матч відмінено або автоматично зараховано перемогу на користь
однієї з команд, особи, які скоїли
зазначені вище
порушення,
обов'язково підлягають дисциплінарним санкціям.

Стаття 11. «Жовті» картки, отримані у змаганнях
1.

Футболіст, вилучений з поля або вилучений з технічної площі,
автоматично пропускає
наступний матч цієї ж категорії змагань.
Попередження
та
відсторонення, отримані в матчах одних змагань, ніколи не переносяться до
інших, якщо дисциплінарним органом колективного члена ХОАФ або
органом футбольного правосуддя ХОАФ не прийнято іншого рішення.

2.

Якщо матч, що не відбувся, переграється, попередження, винесені в матчі,
що переграється, відміняються.

3.

Якщо матч, що не відбувся не переграється, попередження, винесені в матчі,
що не переграється, не відміняються.

4.

Попередження, винесені в матчі, за який згодом зараховується поразка
однієї з команд, не відміняються.

5.

Попередження та майбутнє відсторонення за отримані «жовті» картки
в матчах переносяться з одного кола змагань до іншого та втрачають силу
після завершення відповідного сезону.

6.

«Жовті» картки, отримані у ході одного сезону не переносяться з одних
змагань до інших.

7.

Облік «жовтих» карток та інших дисциплінарних санкцій, застосованих
арбітром, ведеться у порядку, визначеному Регламентами змагань з футболу.

Стаття 12. Позбавлення „Паспорта футболіста"
1. Футболіст може бути позбавлений „Паспорта футболіста" за рішенням органів
футбольного правосуддя ХОАФ у випадках:
1.1.

порушення статусу футболіста-аматора;

1.2. навмисного нанесення травми супернику, що призвела до втрати ним
працездатності і професійної придатності;
1.3.

відсторонення від участі в змаганнях терміном на 6 (шість) і більше
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місяців;
1.4.

невиконання вимог регламентних

документів ХОАФ;

1.5. фізичного впливу, нецензурної лайки на адресу арбітрів, делегата,
спостерігача, представників команд, інших офіційних осіб, представників
засобів масової інформації та глядачів.
Стаття 13. Відповідальність асоціацій та міських/районних федерацій
футболу
1. За невиконання статутних та регламентних норм до міських/регіональних
федерацій футболу та асоціацій можуть бути застосовані наступні санкції:
1.1. попередження;
1.2. зауваження;
1.3. обов'язковий грошовий внесок у сумі до 1000 грн
Стаття 14. Відповідальність клубу(команди)
1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до клубу (команди):
1.1. відмова від участі в змаганнях, на які клуб(команда) був заявлений;
1.2. неявка команди на матч без поважних причин;
1.3. повторна неявка команди на матч без поважних причин;
1.4. самовільне залишення поля командою під час матчу або відмова починати
чи продовжити матч;
1.5. провокаційні дії футболістів, офіційних осіб клубу (команди), що
викликали безладдя на футбольному полі, стадіоні або прилеглій
території, прояви дискримінації та расизму та незабезпечення заходів
боротьби з ними;
1.6. неетична, некоректна, неспортивна поведінка футболістів, керівників
команди та інших посадових і офіційних осіб клубу (команди) до, під час
та після матчу;
1.7. незабезпечення прийому, розміщення,
відправки команди гостей,
делегата, спостерігача та арбітрів;
1.8. прямий або непрямий контакт з футболістом, який має діючий контракт,
укладений з іншим клубом;
1.9. незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні або прилеглій
до нього території до, під час та після матчу;
1.10. внесення до рапорту арбітра незаявленого або відстороненого від участі в
матчах футболіста /тренера/ офіційної особи клубу;
1.11. недисциплінована (груба) поведінка футболіста до або після матчу;
1.12. невиконання умов та вимог, що пред'являються до стадіонів;
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1.13. надання фіктивних документів стосовно виплат за трансферними
зобов'язаннями, оплати праці футболістів, працівників клубу, атестаційних
документів (дипломів тренерів, сертифікатів футболістів, тощо), заявкових
і вступних внесків або сплати обов'язкових грошових внесків, тощо;
1.14. ухилення від сплати компенсацій за підготовку футболістів;
1.15. ненадання відеозапису матчу та незабезпечення команді гостей
можливості вести відеозапис;
1.16. проведення матчу з порушенням норм спортивної етики;
1.17. порушення вимог Статуту, Регламентів та Положень ХОАФ або рішень
органів управління ХОАФ;
1.18. незабезпечення участі футболістів у планових заходах збірних команд
Хмельницької області;
1.19. порушення термінів перерахування членських, заявкових та інших
обов'язкових внесків;
1.21. порушення встановлених термінів заявки (дозаявки) команд для участі в
змаганнях;
1.22. запізнення команди на матч без поважних причин;
1.23. участь команди у Всеукраїнських та міжнародних матчах без дозволу
ХОАФ;
1.24. відсутність на стадіоні необхідних прапорів при проведенні матчів
обласних змагань з футболу;
1.25. порушення вимог Регламентів щодо обов'язкового надання футболісту
примірника особистого контракту;
1.26. ухилення від розрахунків за трансферними зобов'язаннями
вітчизняними та зарубіжними клубами;
1.27. ухиленнявід сплатиаматорськимклубомі/або
компенсацій за підготовку футболістів;

перед
ДЮСЗ

1.28. невиконання умов контрактів з футболістами, тренерами,
лікарями,
масажистами, адміністраторами, відеооператорами та іншими фахівцями;
1.29. невиконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ХОАФ;
1.30. вилучення футболіста під час проведення матчу;
1.31. невиконання вимог "Регламенту
всеукраїнських змаганнях з футболу";

проведення допінг-контролю у

1.32. навмисне
зруйнування або
пошкодження
футболістами,
офіційними особами, вболівальниками та будь-якими іншими
особами,
які
працюють
(або
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присутні) до, під час та після проведення матчу, майна та обладнання
стадіону і прилеглої території;
1.33. групові чи масові дії, які порушують установлені на стадіоні,
прилеглій до нього території, правила до, під час та після матчу;
1.34. несанкціоноване вторгнення до ігрової зони будь-якої сторонньої особи.
Стаття 15. Санкції, що застосовуються до клубу (команди)
1.

Попередження.

2.

Суворе попередження.

3.

Обов'язковий грошовий внесок.

4.

Обов'язковий грошовий внесок за кожне вилучення футболістів, що
становить:
а)вища ліга

5.

—

50 грн;

Обов'язковий грошовий внесок у випадку, коли 4 (чотири) і більше
футболістів однієї команди отримали «жовті» картки або 3 (три) і більше
футболістів отримали «червоні» картки в одному матчі (дві «жовті»
картки, отримані одним футболістом в одному матчі — відміняються для
обліку, а рахуються як одна «червона» картка), що становить:
а)вища ліга

—

50 грн;

6.

Обов'язковий грошовий внесок у сумі до 2000 грн.

7.

Заборона використання стадіону.

8.

Проведення матчу на стадіоні в іншому місті.

9.

Проведення матчу без присутності глядачів.

10. Анулювання результату матчу.
11. Рішення про перегравання матчу.
12. Присудження перемоги команді-суперниці.
13. Присудження перемоги команді-суперниці без проведення матчу.
14. Позбавлення турнірних очок.
15. Переведення до ліги нижчої за рангом.
16. Виключення зі складу учасників змагань (в тому числі і з майбутніх).
Стаття
1.

16. Відповідальність офіційних осіб та фахівців асоціації,
міської/районної федерації футболу, клубу (команди)
Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних
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осіб та фахівців асоціації, міської/районної федерації, клубу (команди):
1.1. грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу ХОАФ, асоціацій,
міських/районних федерацій футболу або клубів та їх офіційних
представників;
1.2.

неетична, некоректна поведінка до, під час та після матчу;

1.3.
неетичні випади на адресу делегата, спостерігача та арбітрів;
1.4. порушення вимог та умов проведення змагань, визначених Регламентами;
1.5. невиконання або неналежне виконання вимог Регламентів щодо
оформлення документації з проведення змагань;
1.6. ухилення від виконання або неналежне виконання рішень і постанов
ХОАФ;
1.7. розірвання контракту з футболістом, тренером та іншими фахівцями в
односторонньому порядку без поважних причин;
1.8. невиконання умов контрактних зобов'язань перед футболістами,
тренерами та іншими фахівцями;
1.9. незабезпечення участі футболістів у заходах збірних команд області;
1.10. невиконання вимог Статуту та регламентів ХОАФ.
2.

Санкції, що застосовуються до офіційних осіб та фахівців асоціації,
міської/районної федерації футболу, клубу (команди):

2.1.

попередження;

2.2.

зауваження;

2.3.

догана;

2.4.

обов'язковий грошовий внесок у сумі до 1000 грн.;

2.5.

відсторонення від виконання службових обов'язків на визначену кількість
матчів або на визначений чи невизначений термін;

2.6.

відсторонення та дисциплінарні санкції у вигляді обов'язкових
грошових внесків, передбачені статтею 19;

2.7.

заборона на ведення діяльності, пов'язаної з футболом.

Стаття 17. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов'язків
1.

Офіційна особа, працівник/тренер клубу (команди), який відсторонений від
виконання своїх обов'язків, може спостерігати за матчем, від якого він
відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється знаходитись у
роздягальні, тунелі або технічному майданчику та контактувати із своєю
командою до та під час матчу.

2.

Відсторонення,

накладене

на
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футболіста/тренера стосується його як

футболіста та тренера одночасно.
3.

Якщо футболіст, відсторонений мінімум на три матчі, починає виконувати
обов'язки офіційної особи або працівника клубу/тренера, будь-яка частина
санкції, що залишилася, виконується ним на його новій посаді.
•'

Стаття 18. Інші порушення
Дисциплінарні заходи, передбачені Правилами, можуть застосовуватися до
колективного члена або клубу(команди), якщо:
а)команда, футболіст, офіційна особа або колективний член порушують
умови статті 3 Правил;
б)команда продовжує поводитись неналежним чином під час та після матчу
навіть після застосування арбітром кількох індивідуальних дисциплінарних санкцій щонайменше до 5 (п'яти) футболістів, у тому числі
до офіційних осіб клубу (команди) під час матчу. У контексті змагань:
—з футзалу, порушенням вважається застосування арбітром
дисциплінарних санкцій щонайменше до 3 (трьох) футболістів, у тому
числі до офіційних осіб клубу (команди) під час матчу;
—з пляжного футболу, порушенням вважається застосування арбітром
дисциплінарних санкцій щонайменше до 2 (двох) футболістів, у тому
числі до офіційних осіб клубу (команди) під час матчу;
в)глядачі вибігають чи намагаються вибігти на поле, кидають в ігрову зону
будь-які предмети, підпалюють феєрверки, вогнища, застосовують
піротехнічні засоби, або якщо порядок та дисципліна на стадіоні не
забезпечені у будь-який інший спосіб.
Стаття 19. Прояви дискримінації та расизму
1.

Дискримінація і/або расизм, публічні образи, або наклеп у ганебній формі
щодо расової належності, кольору шкіри, мови, політичного і релігійного
переконання або етнічного походження, а також будь-який інший акт
дискримінації і/або расизму чи зневаги до кого-небудь з боку будь-якої
особи тягне за собою відсторонення не менше ніж на п'ять матчів будьякого рівня, обов'язковий грошовий внесок у сумі не менше 1000 грн., а
стадіон дискваліфікується на визначений термін. Якщо вказані дії скоєні
офіційною особою, до неї застосовується дисциплінарна санкція у вигляді
обов'язко-вого грошового внеску у сумі не менше 2000 грн

2.

Демонстрація глядачами лозунгів дискримінаційного і/або расистського
змісту або здійснення інших дискримінаційних і/або расистських чи
зневажливих дії до, під час, та після матчу, до клубу застосовується
дисциплінарна санкція у вигляді обов'язкового грошового внеску у сумі не
менше 2000 грн, а клуб позбавляється права провести черговий матч на
своєму стадіоні у присутності глядачів. Якщо неможливо встановити при14

належність вболівальників до одного чи іншого клубу(команди),
відповідальність несе клуб(команда)-господар поля.
3.

Глядач, який здійснив порушення, визначене (визначені) у першому і/або
другому пунктах цієї статті, позбавляється права відвідувати будь-який
стадіон протягом не менше двох років.

4.

Якщо футболіст, офіційна особа клубу(команди) чи глядач вперше
здійснить будь-який акт дискримінації і/або расизму або зневаги, з
числа визначених у першому і/або другому пунктах цієї статті, з команди
його клубу автоматично знімається три очки за умови, якщо встановлено
особистість порушника та його належність клубу. За повторне порушення з
клубу автоматично знімається шість очок. За перше наступне порушення
команда клубу переводиться до нижчої ліги.

У кубкових матчах та інших, де не нараховуються очки, відповідна команда,
якщо її можна встановити, підлягає відстороненню від змагань.
5.

Санкції, що застосовуються на підставі цієї статті, можуть бути скорочені
(зменшені) або не прийняті до уваги, якщо відповідний футболіст,
команда, клуб доведе свою непричетність чи мінімальну (часткову)
провину в порушенні, або вкаже на інші обставини, які істотно
пом'якшують провину, зокрема, якщо порушення були навмисно
спровоковані з метою, щоб до футболіста, команди, клубу були застосовані
дисциплінарні санкції відповідно до цієї статті.

Стаття 20. Відповідальність арбітрів
1.

Комітет арбітрів ХОАФ своїм рішенням відсторонює арбітра від
арбітражу змагань або відмовляється від його послуг за помилки під час
проведення матчів під егідою ХОАФ, а також інші конфліктні ситуації,
пов'язані з діяльністю арбітра. Рішення Комітету арбітрів вступає в силу
після розгляду та затвердження органом здійснення футбольного
правосуддя (КДК) ХОАФ.

2.

У контексті всіх змагань, які проводяться під егідою ХОАФ за
дисциплінарний вчинок до арбітра застосовуються такі санкції:

2.1. попередження;
2.2. тимчасове відсторонення від арбітражу;
2.3. відсторонення на визначений або невизначений термін;
2.4. позбавлення звання або нагороди.
3. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення таких вимог регламентів
змагань з футболу:
3.1. неявка арбітрів на навчально-тренувальні збори, семінари, наради без
поважних причин перед початком кола змагань - відсторонення від
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арбітражу матчів на відповідне коло змагань;
3.2. невиконання у встановлені комітетом арбітрів ХОАФ строки нормативів з
фізичної і/або теоретичної підготовки перед початком кола змагань - відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань або на визначений
термін;
3.3. несвоєчасне підтвердження на адресу комітету арбітрів ХОАФ згоди на арбітраж
і повідомлення про час свого прибуття та від'їзду приймаючому
клубу(команди): а)вперше — попередження; б)повторно — відсторонення від
арбітражу на 1 (один) матч;
в)у разі подальшого порушення — відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі,
або на невизначений термін;
3.4. неявка на календарний матч без поважних причин
арбітражу на 5 (сім) матчів або на визначений термін;
3.5. несвоєчасне надання
оформлення:

(відправлення)

— відсторонення

рапорту арбітра, неохайне

від
його

а)вперше — попередження;
б)повторно
— відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі, де було
допущено порушення, та обов’язковий грошовий внесок у розмірі 20 грн.;
3.6. упереджений арбітраж
матчу або фальсифікація щодо внесення до рапорту
арбітра запису про вилучення і попередження, невнесення до рапорту вилучень і
попереджень футболістів, що мали місце, приховування фактів неетичної,
некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або
інших осіб — відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений
термін;
3.7. порушення Регламенту з питань допуску футболістів до
від арбітражу на З (три) матчі;

матчу - відсторонення

3.8. неповідомлення післяматчевої інформації ХОАФ у випадку відсутності делегата
або спостерігача — відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.
4.

Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1. порушення правил поведінки загальновизнаних у суспільстві під час відрядження
для арбітражу матчу, зокрема неправомірні вимоги до умов свого проживання або
харчування, надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги —
відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін;
4.2. неетичне, некоректне ставлення до делегата, спостерігача, футболістів, офіційних
осіб або глядачів — відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на
визначений термін.
5.

Неякісний арбітраж (оцінка нижча 6 балів):
а) вперше — відсторонення від проведення 2 (двох) матчів або на визначений
термін у лізі, відповідній статусу арбітра;
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б)повторно — відсторонення від проведення 5 (п'яти) матчів або на визначений
термін у лізі,відповідній статусу арбітра;
в) у разі подальшого порушення пункту 5 — відсторонення від арбітражу на
визначений або невизначений термін;
6. Дисциплінарні санкції до арбітрів за суттєві помилки арбітра (асистента арбітра), не
враховані делегатом (інспектором) або враховані з порушенням методичних
рекомендацій під час оцінювання проведеного матчу:
а) попередження;
б) повторно (в одному колі змагань) — відсторонення від арбітражу на 1 (один)
матч.
7.

У разі, якщо арбітр не згоден з виставленою делегатом (інспектором) ХОАФ
оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на
розгляд КДК не пізніше 10 діб після закінчення матчу.

8.

Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення, пов'язані з офіційним
екіпіруванням арбітра або офіційним одягом під час виконання обов'язків арбітра або офіційних заходів ХОАФ:
а)вперше — попередження;
б)повторно — відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.

9.

З урахуванням усіх обставин та характеру помилок в арбітражі або
дисциплінарного порушення можливе застосування санкції у вигляді переведення
арбітра для арбітражу матчів у лігу нижчу за рангом на визначений або
невизначений термін.

10. Усі дисциплінарні санкції повинні вноситися до атестаційного листа арбітра та
враховуватися при наступних рекомендаціях його для арбітражу змагань у
відповідних лігах.
11. У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, він
переводиться до ліги, нижчої за рангом на визначений термін.
12. Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або
наступному змагальному сезоні, якщо орган здійснення футбольного правосуддя
ХОАФ не встановить інше.
Стаття 21. Відповідальність делегата (спостерігача) ХОАФ
1.

У контексті всіх змагань під егідою ХОАФ за дисциплінарний вчинок до делегата
(спостерігача) ХОАФ застосовуються такі санкції:
- попередження;
- відсторонення від функцій делегата (спостерігача) ХОАФ на визначений або
невизначений термін.

2.

Дисциплінарні санкції до делегата (спостерігача) ХОАФ за:
2.1. неявку на навчально-практичні семінари, запізнення на матч без поважних
причин, неохайно заповнений рапорт або несвоєчасне подання ра-порту делегата
(спостерігача):
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а)вперше — попередження;
б) повторно — відсторонення від інспектування на 3(три) матчі;
2.2. упереджене інспектування, фальсифікація при внесенні в рапорт записів про
попередження, вилучення, не внесення в рапорт вилучень і попе-реджень, які
мали місце, приховування фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів,
офіційних осіб, арбітрів, глядачів — відсторонення від інспектування на 10
(десять) матчів або на визначений термін;
2.3. неявку на матч без поважних причин:
а) вперше — відсторонення від інспектування на 4(чотири) матчі або на
визначений термін;
б) повторно — відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів або на
визначений термін;
в)у разі подальшого порушення пункту 4 — відсторонення від інспектування на
визначений або невизначений термін.
2.4. невірну оцінку арбітражу матчу:
а)вперше — відсторонення від інспектування на 2 (два) матчі або на визначений
термін;
б)повторно — відсторонення від інспектування на 5(п'ять) матчів або на
визначений термін;
в)у разі подальшого порушення пункту 5 — відсторонення від інспектування на
визначений або невизначений термін;
2.5. недотримання вимог регламентних документів щодо організації та
проведення матчу — відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі.
2.6. порушення морально-етичних норм поведінки під час відрядження та
інспектування, некоректне відношення до арбітрів, тренерів, футболістів,
офіційних осіб, глядачів — відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів
або на визначений термін.
3.

4.

Інспекторський комітет ХОАФ своїм рішенням може тимчасово відсторонити
делегата (спостерігача) ХОАФ від інспектування чергових календарних матчів
змагань на період з'ясування обставин та прийняття рішення органами
здійснення футбольного правосуддя ХОАФ щодо допущених делегатом (інспектором) ХОАФ помилок під час проведення матчів під егідою ХОАФ, а
також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра, делегата
(спостерігача) та перевести його до нижчої за рангом ліги або відмовитися від
його послуг.
Дисциплінарна санкція, застосована до делегата (спостерігача) ХОАФ, діє у
наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні, якщо орган
здійснення футбольного правосуддя ХОАФ не встановить інше.
Частина друга: Дисциплінарна процедура ХОАФ
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V Загальні положення
1.

Дисциплінарну процедуру ХОАФ (далі — Процедура) розроблено на
основі Статутів і регламентних документів ФІФА, УЄФА, УАФ, ХОАФ та
законодавства. Процедура визначає порядок розгляду питань і винесення
рішень органами здійснення футбольного правосуддя ХОАФ, організаційні
заходи, принципи діяльності та коло питань, вирішення яких входить до їх
компетенції.

2.

Мета Процедури — визначення порядку розслідування, розгляду та
винесення рішень з питань порушення Статуту ХОАФ, Дисциплінарних та
інших правил, рішень ХОАФ і регламентів змагань, що проводяться під
егідою ХОАФ на основі створення правових і організаційних засад та
об'єму повноважень органів здійснення футбольного правосуддя ХОАФ.

3.

Завдання Процедури привести порядок розгляду та винесення рішень з
питань порушення норм Статуту та діючих регламентних документів
ХОАФ
у відповідність до правових норм ФІФА, УЄФА, УАФ та законодавства і
запобігти причинам та умовам, які сприяють їх порушенням.
VI. Орган здійснення футбольного правосуддя ХОАФ

Стаття 22. Визначення
1.

Відповідно до положень Статуту ХОАФ орган здійснення футбольного
правосуддя:
а)має виключне право застосовувати дисциплінарні санкції до своїх членів,
клубів (команд), футболістів, офіційних та інших осіб, які працюють або
задіяні у футболі;
б)уповноважений видавати директиви, які визначають порядок
застосування та виконання дисциплінарних санкцій, а також вимоги до
зацікавлених осіб здійснювати певні дії.

2.

Орган здійснення футбольного правосуддя ХОАФ є Контрольнодисциплінарний комітет (далі — КДК);

3.

Орган здійснення футбольного правосуддя є постійними діючими органами
ХОАФ.

4.

Орган здійснення футбольного правосуддя ХОАФ є незалежними. Їх члени
діють виключно в межах Статуту, інших правових документів ХОАФ,
законодавства та цих Правил і Процедури згідно зі своєю честю і совістю
на принципах законності і справедливості.

5.

Орган здійснення футбольного правосуддя ХОАФ приймають рішення
простою більшістю голосів.

6.

Члениорганівздійсненняфутбольногоправосуддязобов'язані
дотримуватися конфіденційності, не розголошувати і не коментувати
порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.
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Стаття 23. Склад органу здійснення футбольного правосуддя ХОАФ
1.

ГОЛОВИ та члени органу здійснення футбольного правосуддя обираються
Конференцією ХОАФ терміном на чотири роки. Орган здійснення
футбольного правосуддя ХОАФ підзвітні тільки Конференції ХОАФ

2.

КДК обирається в складі 3 (трьох) осіб.

3.

Члени органів здійснення футбольного правосуддя ХОАФ не можуть
обиратися до складу Виконкому або Президії ХОАФ.

4.

Як правило, органи здійснення футбольного правосуддя ХОАФ приймають
рішення в присутності всіх членів. Присутність на засіданні трьох членів
забезпечує кворум.

6.

Голова органу здійснення футбольного правосуддя ХОАФ призначає
секретаря зі складу членів, який веде справи та протоколи засідань.
VII. Повноваження

Стаття 24. Повноваження КДК
1.

Юрисдикція та діяльність КДК визначається Статутом ХОАФ та цими
Правилами.

2.

КДК розглядає протести на рішення юридичних органів колективних
членів ХОАФ, а також питання щодо порушень Статуту та інших
регламентних документів ХОАФ і контролює їх дотримання усіма
суб'єктами футболу.

3.

КДК, у випадку порушення Статуту та регламентних документів ХОАФ,
застосовує дисциплінарні санкції до будь-якої особи, яка працює або
задіяна у футболі під егідою ХОАФ.

4.

У разі необхідності КДК має право звернутися для отримання інформації
до міської/районної федерації, асоціації, комітету, комісії, особи,
структурного підрозділу ХОАФ або органів, що мають відношення до
розгляду питань.

5.

Обставини та інциденти в офіційних звітах офіційних осіб, у тому числі
арбітра та делегата (спостерігача) матчу, є достовірними і незаперечними.

6.

У разі розходжень у різних звітах достовірними є звіти арбітра та делегата
(спостерігача) матчу щодо тлумачення інцидентів, що мали місце на полі і
за його межами до, під час та після матчу.
VІІІ. Основні положення, процедура

Стаття 25. Скликання і представництво
1.

Засідання органу здійснення футбольного правосуддя ХОАФ (КДК)
скликає Голова.
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2.

Засідання органу здійснення футбольного правосуддя ХОАФ веде Голова
або його заступник за дорученням Голови.

3.

Як правило, засідання органу здійснення футбольного правосуддя
проводяться в штаб-квартирі ХОАФ.

4.

Присутність на засіданні Голови або заступника органу здійснення
футбольного правосуддя ХОАФ є обов'язковою.

5.

На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до
розгляду справи — представники колективних членів ХОАФ,
клубів(команд), футболісти, тренери, офіційні та інші особи або представники футболістів, тренерів, офіційних та інших осіб. У контексті
Процедури органи футбольного правосуддя ХОАФ можуть проводити
засідання і ухвалювати рішення без запрошення зацікавлених сторін.

6.

Представники суб'єктів футболу повинні підтвердити свої повноваження,
надавши оформлену відповідним чином довіреність.

7.

Органи здійснення футбольного правосуддя приймають рішення з питань
представництва.

8.

ХОАФ на засіданні органу здійснення футбольного правосуддя
представляє один із заступників або виконавчий директор.

Стаття 26. Процедура розгляду питань
1. Підготовку матеріалів з питань, що надійшли до органу здійснення
футбольного правосуддя для розгляду, здійснює один з його членів за
дорученням Голови комітету.
2. У процесі розгляду питань орган здійснення футбольного правосуддя може
вдатися до консультацій та висновків експертів, дотримуючись принципів
неупередженості і конфіденційності.
3. Рішення з питань, що розглядаються, приймаються простою більшістю
голосів присутніх членів органів здійснення футбольного правосуддя. За
рівності голосів остаточне рішення приймає головуючий.
4. Під час голосування питань справи, що розглядається, будь-які особи, окрім
членів органів здійснення футбольного правосуддя, не можуть бути
присутніми у залі засідань.
5. Член КДК не бере участі у голосуванні, якщо справа має відношення до
нього або його клубу(команди), асоціації.
6. Якщо в процесі розгляду питань не встановлено будь-якого дисциплінарного
порушення, орган здійснення футбольного правосуддя приймає рішення про
припинення справи та інформує зацікавлені сторони та Голову ХОАФ.
7. Розглянуті питання оформляються протоколом засідання, до якого додаються
використані матеріали. Оформлений протокол підписує Голова або його
заступник за дорученням Голови.
8. Матеріали справи можуть бути відправлені на додаткову перевірку за
рішенням органу здійснення футбольного правосуддя.
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9. Процедура розгляду питань, порядок прийняття рішень носять
конфіденційний характер і розголосу не підлягають.
Стаття 27. Засідання КДК
1. Слухання проводяться за заявою, що подана у письмовій формі, та за
матеріалами з прийнятих рішень колективними членами ХОАФ, поданими на
затвердження, або на свій розсуд.
2.

Про дату розгляду справи зацікавлені сторони повідомляються у письмовій
формі.

3.

КДК з'ясовує обставини справи на основі наданих документів. При
необхідності КДК може вимагати додаткові матеріали.

4.

КДК може брати до уваги письмові або усні свідчення.

5.

КДК може вести обговорення справ та приймати рішення із застосуванням
сучасних комунікаційних технологій.

6.

За підсумками розгляду питань щодо поданих протестів (оскаржень) КДК
має право залишити рішення, що відбулося, без змін, змінити рішення,
скасувати його або ухвалити нове рішення.

7.

Усі зацікавлені сторони повідомляються про прийняте рішення у
письмовій формі.

8.

Повідомлення повинно містити короткий виклад підстав для прийняття
рішення, вердикт щодо застосування дисциплінарних санкцій та
нагадування про можливість подання апеляційної скарги у десятиденний
строк до АК з
моменту його отримання.

Стаття 28. Фінансові витрати
Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань КДК покриваються за
рахунок ХОАФ, за виключенням витрат на відрядження представників зацікавлених
сторін.
Стаття 29. Поновлення розгляду справи
1. Якщо з'ясовуються вагомі факти, які були раніше невідомими, орган
здійснення футбольного правосуддя ХОАФ може поновити розгляд справи,
закритої після прийняття остаточного рішення.
2. Рішення стосовно заяви про поновлення справи приймається
органом
здійснення футбольного правосуддя ХОАФ, який приймав рішення, що
оскаржується.
X. Прикінцеві положення
1.

При розгляді органами здійснення футбольного правосуддя ХОАФ
випадків, що не регулюються цими Правилами, рішення приймаються у
відповідності до принципів законності і справедливості.
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2.

Виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ХОАФ
покладається на Адміністрацію ХОАФ.

3.

Використання чоловічого роду в Правилах поширюється також на жінок.

4.

Дисциплінарні порушення, скоєні до набуття чинності
цих
регулюються попередніми Дисциплінарними правилами ХОАФ.

5.

Правила набувають чинності з 20 травня 2014 року.

6.

Видання Правил здійснюється українською мовою.
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Правил

