
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 

ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
Контрольно-дисциплінарний комітет 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

Засідання проведено за допомогою                                            05 квітня 2019 року 

сучасних засобів зв’язку  

 
 

Порядок денний: 

1. Розгляд вилучення тренера команди «Арена» Швеця Андрія 31.03.2019 у 

матчі 7 туру Зимового чемпіонату Харківської області сезону 2019 р. між 

командами «Арена» – «Маяк» Валки. 

2. Розгляд вилучення тренера команди «Маяк» Валки Великих Олега 31.03.2019 

у матчі 7 туру Зимового чемпіонату Харківської області сезону 2019 р. між 

командами «Арена» – «Маяк» Валки. 

 

З першого питання порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію про вилучення тренера команди «Арена» Швеця Андрія  

31.03.2019 у матчі 7 туру Зимового чемпіонату Харківської області сезону 

2019 р. між командами «Арена» – «Маяк» Валки.  

У рапорті арбітра Щепотьєва А. зазначено, що на 38й хвилині матчу тренер 

команди «Арена» Швець А. був вилучений за агресивну поведінку. 

В додатковому рапорті арбітра Щепотьєва А.І. вказано, що на 38й хвилині 

матчу тренер команди «Арена» Швець А. був незгодний з рішенням арбітра та 

почав демонструвати свою незгоду, вимагаючи вилучення гравця команди 

«Маяк» Валки. Своїми діями Швець А. спровокував тренера команди «Маяк» 

Валки Великих Олега. 

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 18 Додатку № 1 Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

відсторонити Швеця Андрія на три матчі. 

2. Це рішення вступає в силу 05 квітня 2019 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 72 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

 

 



З другого питання порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію про вилучення тренера команди «Маяк» Валки Великих Олега  

31.03.2019 у матчі 7 туру Зимового чемпіонату Харківської області сезону 

2019 р. між командами «Арена» – «Маяк» Валки. 

У рапорті арбітра Щепотьєва А. зазначено, що на 38й хвилині матчу тренер 

команди «Маяк» Валки Великих Олег був вилучений за агресивну поведінку. 

В додатковому рапорті арбітра Щепотьєва А.І. вказано, що на 38й хвилині 

матчу тренер команди «Маяк» Валки Великих Олег, спровокований незгодою 

тренера «Арена» Швеця Андрія з рішенням арбітра,  в агресивній манері підбіг 

до Швеця Андрій та вдарив його в обличчя, після чого був вилучений з поля. 

Після фінального свитка, Великих Олег побіг до трибуни, де знаходився Швець 

Андрій, з’ясовувати відносини, однак Великого Олега зупинили вболівальники 

для недопущення сутички між тренерами. Також під час видалення Великих 

Олег поводив себе агресивно та неадекватно.  

 

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 18 Додатку № 1 Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

відсторонити Великих Олега на вісім матчів.  

2. Це рішення вступає в силу 05 квітня 2019 року, з моменту його прийняття. 

3. Рішення можу бути оскаржено відповідно до п. 1.1 ч. 1 ст. 72 

Дисциплінарного регламенту ХОФФ протягом п’яти днів до Апеляційного 

комітету. 

 

 

Заступник Голови КДК                       (підпис)                       С.В. Курганова 

 

 

 


