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Голова Комітету з питань стадіонів та безпеки
проведення змагань ІФФФ

Р. Терешкун

Дисциплінарні правила комітету арбітрів та комітету з питань стадіонів та
безпеки проведення змагань ІФФФ
Відповідальність арбітрів
1.

Комітет арбітрів застосовує дисциплінарні санкції до арбітра, асистентів арбітра та
четвертого арбітра (далі – арбітр) аж до відсторонення від арбітражу змагань або
відмови від його послуг.

2.

У контексті обласних змагань з футболу до арбітрів можуть бути застосовані
дисциплінарні санкції :
тимчасове відсторонення від арбітражу.
відсторонення від арбітражу на визначений термін.

3.

Дисциплінарні санкції застосовуються до арбітрів за такі порушення вимог Регламентів:
3.1.

Неявка на навчально-тренувальний збір, семінар, нараду без поважних причин
перед початком спортивного сезону або другого кола змагань – відсторонення
від арбітражу матчів на визначений термін.

3.2.

Невиконання встановлених Комітетом арбітрів нормативів з фізичної і/або
теоретичної підготовки перед початком спортивного сезону або другого кола
змагань – відсторонення від арбітражу матчів на визначений термін аж до
відмови від його послуг.

3.3.

Несвоєчасне (пізніше чотирьох днів до початку матчу) повідомлення Комітету
арбітрів про неможливість виконання призначення на матч:
–

вперше – попередження;

–

повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

–

у разі подальшого порушення – відсторонення від арбітражу на
визначений термін.

3.4.

Неприбуття на календарний матч без поважних причин – відсторонення від
арбітражу на визначений термін.

3.5.

Несвоєчасне відправлення Рапорту арбітра суб’єкту, визначеному Регламентом
змагань або неохайне його оформлення:
–

вперше – попередження;

–

повторно – відсторонення від арбітражу
відповідній статусу арбітра;
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на 1 (один) матч у лізі

3.6.

Відсторонення від арбітражу всіх матчів на визначений термін, за:
- упереджений арбітраж матчу;
-

фальсифікацію
попередження;

записів

в

Рапорті

арбітра

про

вилучення

та

- невнесення до Рапорту арбітра вилучень і попереджень, що мали місце до
під час та після матчу;
4.

приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів,
офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або інших осіб.

Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:
4.1. Порушення Положення про основні умови діяльності арбітрів, асистентів арбітра,
четвертого арбітра та загальновизнаних у суспільстві правил поведінки та норм
моралі під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема – неправомірні вимоги
до умов свого перебування на стадіоні, надання будь-яких додаткових послуг,
пільг або знаків поваги – відсторонення від арбітражу матчів усіх рівнів на
визначений термін.
4.2. Неетичне, некоректне ставлення до делегата, спостерігача арбітражу,
футболістів, офіційних осіб або глядачів – відсторонення від арбітражу матчів
усіх рівнів на визначений термін.

5.

У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, можливе
переведення до ліги, нижчої за рангом, на визначений термін.

6.

Дисциплінарна санкція, яка застосована до арбітра, діє у відповідній частині змагань або
наступному спортивному сезоні, якщо Комітет арбітрів не прийме інше рішення.

7.

Комітет арбітрів може тимчасово утриматися від призначення арбітра для проведення
матчів на період з'ясування обставин щодо допущених арбітром порушень, а також
інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю арбітра.

8.

Якщо арбітр не згоден з оцінкою спостерігача арбітражу за арбітраж матчу, він має
право звернутись до Комітету арбітрів для перегляду та можливості зміни оцінки.

9.

Рішення Комітету арбітрів може бути оскаржене до Виконкому або Президії ІФФФ, окрім
питань пов’язаних з трактуванням та застосуванням Правил гри.

Відповідальність спостерігачів арбітражу та делегатів
1.

Комітет арбітрів та Комітет делегатів можуть застосовувати дисциплінарні санкції до
інспекторів та делегатів аж до відсторонення від інспектування змагань або відмови від
їх послуг за помилки під час проведення матчів обласних змагань, а також інші конфліктні
ситуації, пов’язані з їхньою діяльністю. Рішення Комітетів вступає в силу з дати їх
прийняття.

2.

У контексті обласних змагань з футболу до спостерігачів арбітражу та делегатів можуть
бути застосовані дисциплінарні санкції:
2.1. відсторонення від проведення матчів в якості спостерігача арбітражу на
визначений термін.
2.2. тимчасове відсторонення від проведення матчів в якості спостерігача
арбітражу.
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3.

Дисциплінарні санкції до спостерігача арбітражу та делегатів за:
3.1. неприбуття на навчально-практичний семінар, нарад або педагогічне тестування
перед початком спортивного сезону або другого кола змагань без поважних
причин – відсторонення від проведення матчів в якості спостерігача
арбітражу на визначений термін;
3.2. Запізнення на призначений матч без поважних причин:
–

вперше – відсторонення від проведення матчів в якості спостерігача
арбітражу на 1 (один) матч;

–

повторне – відсторонення від проведення матчів в якості спостерігача
арбітражу на визначений термін.

3.3. Неохайно заповнений Рапорт спостерігача арбітражу (делегата) або несвоєчасне
подання Рапорту спостерігача арбітражу (делегата) суб’єкту, визначеному
Регламентом:
–

вперше – попередження;

повторно – відсторонення від проведення матчів в якості спостерігача
арбітражу на визначений термін;
Відсторонення від інспектування на визначений термін, за:
- упереджене оцінювання дій арбітра;
- фальсифікацію або надання недостовірної інформації при заповнені
Рапорту інспектора (делегата) матчу;
- неприбуття на призначений матч без поважних причин;
- порушення морально-етичних норм поведінки до, під час та після
закінчення матчу.
-

3.4.

3.5.

Недотримання делегатом вимог регламентних документів щодо організації та
проведення матчу – відсторонення від виконання функціональних обов’язків
на визначений термін.

4.

Комітет арбітрів та Комітет делегатів може тимчасово утриматися від призначення на
матчі
спостерігача арбітражу/делегата для з'ясування обставин щодо допущених
порушень, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю спостерігача
арбітражу /делегата.

5.

Дисциплінарна санкція, яка застосована до спостерігача арбітражу (делегата), діє у
відповідній частині змагань або наступному спортивному сезоні, якщо Комітет арбітрів або
Комітет делегатів не прийме інше рішення.

6. Рішення Комітету арбітрів або Комітету делегатів може бути оскаржене до Виконкому або
Президії ІФФФ, окрім питань пов’язаних з методикою оцінювання арбітражу матчу або
питань виконання функціональних обов’язків делегата визначених Регламентними
документами.
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