
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Апеляційного комітету  

Громадської спілки "Івано-Франківська обласна асоціація футболу" 
 

 

02 вересня 2021 року                                                                                         м. Івано-Франківськ 

Початок о 12:00 годині                                                                      

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ АК "ІФАФ": 

Кошик О. – голова комітету 

Лаврів О. – заступник голови комітету 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про апеляцію ФК "Хутровик" Тисмениця на рішення Контрольно-дисциплінарного 

комітету "ІФАФ" від 30 червня 2021 року (протокол № 17) щодо терміну дискваліфікації 

гравця Романа Семенчука на 3 календарні матчі обласних змагань з футболу. 

 

2. Про апеляцію ФК "Турка" Турка на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету 

"ІФАФ" від 02 червня 2021 року (протокол № 14) щодо дискваліфікації гравця Василя 

Червінського на 5 календарних матчів обласних змагань з футболу. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика про апеляцію ФК 

"Хутровик" Тисмениця на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету "ІФАФ" від 30 

червня 2021 року (протокол № 17) щодо дискваліфікації гравця Романа Семенчука на 3 

календарні матчі обласних змагань з футболу. 

В обговоренні даного питання прийняли участь члени Апеляційного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. 

Кошика, Апеляційний комітет, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика прийняти до відома. 

2. Задовільнити звернення ФК "Хутровик" Тисмениця до Апеляційного комітету 

"ІФАФ" щодо рішення Контрольно-дисциплінарного комітету "ІФАФ" від 30 червня 2021 

року (протокол № 17) та зменшити термін дискваліфікації гравця ФК "Хутровик" Тисмениця 

Роману Семенчука з 3 (трьох) до 2 (двух) календарних матчів обласних змагань з футболу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Результати голосування: 

«За» - 2 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

ІІ. СЛУХАЛИ:  

Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика про апеляцію ФК "Турка" 

Турка до Апеляційного комітету "ІФАФ" щодо рішення Контрольно-дисциплінарного 

комітету "ІФАФ" від 02 червня 2021 року (протокол № 14) щодо дискваліфікації гравця 

Василя Червінського на 5 календарних матчів обласних змагань з футболу. 

В обговоренні даного питання прийняли участь члени Апеляційного комітету "ІФАФ". 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. 

Кошика, Апеляційний комітет, - 



ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію голови Апеляційного комітету "ІФАФ" п. О. Кошика прийняти до відома. 

2. Залишити в силі рішення КДК "ІФАФ" від 02 червня 2021 року (протокол №14). 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Результати голосування: 

«За» - 2 особи 

«Проти» - немає 

«Утримався» - немає 

«Не брав участі в голосуванні» - немає 

 

 

 

 

Голова АК "ІФАФ"    О. Кошик 

                                   

 

Секретар АК "ІФАФ"       О. Лаврів 


