
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ  
Контрольно-дисциплінарний комітет

ПРОТОКОЛ №3

м. Харків
Офіс ХОФФ, вул.Плеханівська, 65

06 березня 2017 р. 
початок о 16:00

1 Ірису і ні члени КДК:

Голова -  Півоваров О.О.

Відповідальний секретар -  Покус Г.Є.

Шаленко В.В.

Грига В.В.

Відсутній член КДК:

Марчук О.Г.

Порядок денний:

1. Розгляд вилучення гравця команди «Енергетик-Центренерго» Слобожанське Дудки 
Андрія за демонстративне нецензурне висловлювання в адресу арбітра в матчі 3 туру 
Зимового чемпіонату області «Енергетик-Центренерго» - «УФК-Олміпік и -19  Харків, 
який відбувся 04.03.2017 р.

2. Про відкриття провадження КДК стосовно агресивної та неналежної (некоректної, 
неспортивної і недисциплінованої) поведінки старшого тренера команди «Енергетик- 
Центренерго» Слобожанське Чаплика Геннадія по відношенню до арбітра Хамхадери 
Олександра та асистента арбітру Сагайдачного Олександра в матчі 3 туру Зимового 
чемпіонату області «Енергетик-Центренерго» - «УФК-Олімпік и-19», який відбувся 
04.03.2017 року.

Інформацію про вилучення з поля футболіста команди «Енергетик-Центренерго» 
Слобожанське, Андрія Дудки у матчі 3 туру Зимового чемпіонату області «Енергетик- 
Центренерго» - «УФК Олімпік» и -  19» Харків, який відбувся 04.03.2017 р. У рапорті арбітра 
матчу Хамхадери Олександра зазначено, що на 35-й хвилині матчу з поля було вилучено 
футболіста команди «Енергетик-Центренерго» Андрія Дудку за агресивну поведінку 
(непристойні, образливі та нецензурні вислови на адресу арбітра).

В обговоренні даного питання прийняли участь всі присутні на засіданні члени Контрольно- 
дисциплінарного комітету.

І. Слухали:



ВИРІШИЛИ:

1. У відповідності до п.3.2 Додатку №3, відсторонити Дудку Андрія на три матчі.

2. Це рішення вступає в силу з 06 березня 2017 року, з моменту його прийняття.

3. Рішення є остаточним, оскарженню не підлягає у відповідності до п2.5 статті 76 
Дисциплінарного регламенту ХОФФ.

II. Слухали:

Заяву заступника голови комітету арбітрів ХОФФ Лисакевича В. В., стосовно агресивної та 
неналежної (некоректної, неспортивної і недисциплінованої) поведінки старшого тренера 
команди «Енергетик-Центренерго» Слобожанське Чаплика Геннадія під час та після вилучення, 
по відношенню до арбітру матчу Хамхадери О. О. та асистента арбітра Сагайдачного О. А..

1. Відкрити впровадження по цій справі та при значити засідання КДК 14 березня 2017 
року 16-00.

2. Направити сторонам матеріали справи.

ВИРІШИЛИ:

Голова КДК 0 . 0 .  ГІівоваров

Секретар Г.С. Покус


