
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА 

АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
Контрольно-дисциплінарний комітет 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Засідання проведено за допомогою                                     10 березня 2021 року 

сучасних засобів зв’язку  

 
 

Порядок денний: 

1. Розгляд вилучення гравця команди «Квадро» Бобовкина Костянтина 

07.03.2021 у матчі Зимового чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2021 року між командами «Лозова-Панютине» - «Квадро». 

2. Розгляд вилучення гравця команди «Металург» Сіроштана Олега 

07.03.2021 у матчі Зимового чемпіонату Харківської області з футболу 

сезону 2021 року між командами «Універ-Динамо-2» - «Металург». 

 

З першого питання порядку денного 

 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію про вилучення гравця команди «Квадро» Бобовкина Костянтина 

07.03.2021 у матчі Зимового чемпіонату Харківської області з футболу сезону 

2021 року між командами «Лозова-Панютине» - «Квадро». 

У рапорті арбітра матчу вказано, що на 77й хвилині матчу Бобовкина 

Костянтина було вилучено за  нецензурні вислови на адресу арбітра. 

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 3.2 Додатку № 2, Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

відсторонити гравця команди  «Квадро» Бобовкина Костянтина на три матчі.  

2. Це рішення вступає в силу 10 березня 2021 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 гравця команди «Металург» Сіроштана Олега 

07.03.2021 у матчі Зимового чемпіонату Харківської області з футболу сезону 

2021 року між командами «Універ-Динамо-2» - «Металург». 

У рапорті арбітра матчу вказано, що на 77й хвилині матчу Бобовкина 

Костянтина було вилучено за нецензурну лайку на адресу суперника.  

В обговорені вказаного питання брали участь всі члени Контрольно-

дисциплінарного комітету. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відповідно до п. 3.2 Додатку № 2, Дисциплінарного регламенту ХОФФ 

відсторонити гравця команди  «Квадро» Бобовкина Костянтина на три матчі.  

2. Це рішення вступає в силу 10 березня 2021 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 

 

 

 


