
                                                Протокол №20/22 
засідання експертної комісії Федерації футзалу м. Києва 

29.12.2022 р.                                        м. Київ 

Присутні: Кузьменко Василь, Гроховецький Сергій, Лозинський Віталій, Олійник 
Віталій, Присяжнюк Павло, Хоботов Руслан, Фролов Володимир. 

Порядок денний: 
1. Розгляд подій, що відбулися 18.12.2022 року під час проведення матчу 

ПЕРШОЇ ЛІГИ VBET ЧЕМПІОНАТУ КИЄВА з футзалу між командами «DJANGO STARS» 
- «MBZ». 

Розглянули: 
відеозапис гри; 
рапорт арбітра; 
додаткові рапорти арбітра та інспектора зустрічі 
 
18.12.2022 року під час проведення матчу ПЕРШОЇ ЛІГИ VBET ЧЕМПІОНАТУ 

КИЄВА з футзалу між командами «DJANGO STARS» - «MBZ» були зафіксовані 
дисциплінарні порушення, пов’язані з неадекватною, брутальною поведінкою 
гравців команди «DJANGO STARS» ДОРОШЕНКА СЕРГІЯ та ЦИБКИ СЕРГІЯ, які 
призвели до припинення гри за 09’ 49″ до її закінчення. 

Розглянувши всі матеріали 
Експертна комісія Федерації футзалу м. Києва прийняла рішення: 
1. У відповідності до Регламенту змагань з футзалу в м. Києві сезону 2022/23 років, 

дисциплінарного кодексу ФФзК (стаття 6): 

 на підставі п. 7 статті 18 Регламенту змагань з футзалу в м. Києві сезону 
2022/23 років зарахувати команді «DJANGO STARS» технічну поразку (- : +) у грі 
сьомого туру ПЕРШОЇ ЛІГИ VBET ЧЕМПІОНАТУ КИЄВА з футзалу між командами 
«DJANGO STARS» - «MBZ». Команді «MBZ» зарахувати технічну перемогу (+ : -); 

 за агресивну поведінку, погрози та спроби фізичного впливу на адресу 
арбітра та інспектора зустрічі, відсторонити гравця команди «DJANGO STARS» 
ДОРОШЕНКА СЕРГІЯ від участі у змаганнях ПЕРШОЇ ЛІГИ VBET ЧЕМПІОНАТУ КИЄВА 
з футзалу на 5 (п’ять) ігор. Застосувати до ДОРОШЕНКА СЕРГІЯ умовне 
відсторонення до закінчення змагань ПЕРШОЇ ЛІГИ VBET ЧЕМПІОНАТУ КИЄВА 
сезону 2022/23 років; 

 за агресивну поведінку, погрози фізичного впливу на адресу арбітра зустрічі, 
відсторонити гравця команди «DJANGO STARS» ЦИБКУ СЕРГІЯ від участі у 
змаганнях ПЕРШОЇ ЛІГИ VBET ЧЕМПІОНАТУ КИЄВА з футзалу на 3 (три) гри; 

 застосувати до ДОРОШЕНКА СЕРГІЯ штрафні санкції у вигляді стягнення 
обов’язкового грошового внеску на рахунок ФФзК в розмірі 1000 (одна тисяча) грн.  

2. Контроль за виконанням умов та термінів відсторонення покласти на Комітет з 
проведення змагань ФФзК. 

3. Про дане рішення повідомити представників зацікавлених сторін, комітет з 
організації та проведення змагань АФУ, та розмістити інформацію про дане рішення 
на сайті Федерації футзалу м. Києва. 

 
 
Голова експертної комісії 
Федерації футзалу м. Києва                              В. Кузьменко. 


