
Протокол 

засідання Дисциплінарного комітету АФЗО 

 

м. Запоріжжя  17 січня 2022 року  

 

ПРИСУТНІ:  
1. Рижий Аліна Валентинівна  

2. Бєлка Антон Валерійович  

3. Пушкарьова Олена Юріївна  

Присутні три з п’яти членів ДК.  

 

Рішення вважається правомочним.  

 

Порядок денний:  
1. Про продовження строку розгляду справи, стосовно інциденту, який трапився під час 

матчу чемпіонату 8 – го туру Першої Ліги Запорізької області з футзалу між командами 

«Felicita.zp.ua» - «Мангал», що відбувся 25.12.2021 року, в зв’язку з детальним розглядом усіх 

документів, та доказів, поданих до ДК АФЗО, а саме: протоколу матчу, рапорту арбітра, 

відеоматеріалів гри тощо.  

2. Розгляд інциденту, що трапився під час матчу чемпіонату 8 – го туру Першої Ліги 

Запорізької області з футзалу між командами Felicita.zp.ua - «Мангал», що відбувся 25.12.2021 

року  

 

З першого питання слухали:  
 

Інформацію Рижий А.В.  

1. Продовження строку розгляду справи, стосовно інциденту, який трапився під час 

матчу чемпіонату 8 – го туру Першої Ліги Запорізької області з футзалу між командами 

«Felicita.zp.ua» - «Мангал», що відбувся 25.12.2021 року. В зв’язку з дослідженням всіх доказів 

та здійснення аналізу правових підстав для прийняття рішення, пропоную продовжити строк 

розгляду до 25 січня 2022 р. включно. До розгляду справи додаються наступні докази:  

- протокол матчу за від 25.12.2021р.;  

- рапорт арбітра Харченка Костянтина;  

- усні пояснення офіційних осіб матчу ;  

- відеоматеріали матчу від 25.12.2021р.  

 

2. У ході слухань з вищевказаних матеріалів, доданих до справи було встановлено:  
- гравець / представник команди (офіційна особа) «Felicita.zp.ua» Таранов Михайло на 9 

хвилині матчу був вилучений з технічної зони поля арбітром (офіційною особою матчу) 

Харченко Костянтином за агресивну поведінку , образливі та нецензурні висловлювання у бік 

арбітрів (офіційних осіб матчу). Згідно з рапорту арбітра Харченко Костянтина вибачається, що 

Таранов Михайло перебував в стані алкогольного сп’яніння та з’явився на матч з алкогольними 

напоями. Ці факти підтверджено відеоматеріалами матчу від 25.12.2021 р., які були ретельно 

переглянути членами Дисциплінарного комітету АФЗО;  

- гравець / тренер команди «Felicita.zp.ua» Моргунов Олександр на 10 хвилині матчу був 

вилучений з поля за образливі та нецензурні висловлювання на адресу арбітрів (офіційних осіб 

матчу). Згідно з рапорту арбітра Харченко Костянтина вибачається, що Моргунов Олександр 

після видалення з поля продовжував нецензурно висловлюватися в бік офіційних осіб матчу, 

погрожував забрати команду з поля, чим самим чинив психологічний тиск на гравців команд та 

офіційних осіб матчу. Ці факти підтверджено відеоматеріалами матчу від 25.12.2021 р.  

- гравець команди «Felicita.zp.ua» Семенов Михайло на 30 хвилині матчу був вилучений 

з поля за агресивну поведінку, образливі та нецензурні висловлювання на адресу арбітрів 

(офіційних осіб матчу). Після вилучення з поля Семенов Михайло намагався влаштувати бійку 

з арбітром Харченко Костянтином. Ці факти підтверджено відеоматеріалами матчу від 

25.12.2021 р.  



Проаналізувавши та обговоривши матеріали справи, керуючись Дисциплінарними 

правилами АФЗО,-  

Вирішили:  
1. Згідно з п.1ст. 51 Дисциплінарних правил АФЗО продовжити строк розгляду справи, 

стосовно інциденту, який трапився під час матчу чемпіонату 8 – го туру Першої Ліги 

Запорізької області з футзалу між командами «Felicita.zp.ua» - «Мангал», що відбувся 

25.12.2021 року до 25 січня 2022 р. включно.  

2. У порядку ст.ст. 15, 32 Дисциплінарних правил АФЗО відсторонити від участі від 

змагань під егідою АФЗО:  

- гравця / офіційну особу команди «Felicita.zp.ua» Таранова Михайла на 10 матчів за 

агресивну поведінку , образливі та нецензурні висловлювання у бік арбітрів (офіційних осіб 

матчу); за перебування в стані алкогольного сп’яніння та за розпивання спиртних напоїв під час 

проведення матчу .  

Згідно з п. 4 ст. 32 Дисциплінарних правил АФЗО - Таранов Михайло, як офіційна особа 

команди «Felicita.zp.ua» може спостерігати за матчами від яких він відсторонений лише з 

трибуни. Таранову Михайлу не дозволяється знаходиться у роздягальні, тунелі або технічному 

майданчику та контактувати зі своєю командою («Felicita.zp.ua») - під час матчів, на які його 

було відсторонено;  

- гравця / тренера команди «Felicita.zp.ua» Моргунова Олександра на 4 матчі за образливі 

та нецензурні висловлювання у бік арбітрів (офіційних осіб матчу); за спробу маніпулювання 

результатами матчу шляхом здійснення психологічного тиску на гравців команд та арбітрів 

(офіційних представників матчу) .  

Згідно з п.п. 3, 4 ст. 32 Дисциплінарних правил АФЗО - Моргунов Олександр, як тренер 

команди «Felicita.zp.ua» може спостерігати за матчами від яких він відсторонений лише з 

трибуни. Моргунову Олександру не дозволяється знаходиться у роздягальні, тунелі або 

технічному майданчику та контактувати зі своєю командою («Felicita.zp.ua») під час матчів, на 

які його було відсторонено;  

- гравця команди «Felicita.zp.ua» Семенова Михайла, на 5 матчів за агресивну поведінку, 

образливі, нецензурні висловлювання на адресу арбітрів (офіційних осіб матчу) та спробу 

влаштування бійки з офіційною особою матчу.  

Голосували: «за» - 3, «проти» - 0, «утрималися» - 0.  

У відповідності до пункту 1 статті 64 Дисциплінарних правил ЗАФ це рішення може 

бути оскаржене до Апеляційного комітету ЗОФФ не пізніше 10 (десяти) днів з моменту його 

отримання.  

 

 

Голова ДК АФЗО ________________ А.В.Рижий 


