
        

                                                                                                                                 Додаток 

    ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС  

   РІВНЕНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  АСОЦІАЦІЇ  ФУТБОЛУ 

                                                               Загальні положення 

Дисциплінарний кодекс застосовується з метою забезпечення вимог Регламенту 
проведення чемпіонатів Рівненського району з футболу  , підвищення ігрової 
дисципліни гравців , тренерів та інших офіційних представників , підготовки їх до 
змагань вищого рівня. Футбольні клуби (команди), які беруть участь у чемпіонатах ( 
вища , перша , друга та  юнацькі ліги ) району, несуть відповідальність за поведінку 
своїх футболістів та офіційних осіб, котрі представляють їх  у будь-якому матчі й не 
мають права втручатися в дії арбітрів, спостерігача арбітражу. Команди-господарі 
несуть відповідальність за громадський порядок і безпеку до, під час та після 
закінчення матчу. У випадку недисциплінованої поведінки футболістів однієї з команд 
за рішенням арбітра та спостерігача арбітражу  матч може бути припинений .Характер 
дисциплінарних та фінансових санкцій визначається контрольно  - дисциплінарним 
комітетом (КДК) у залежності від ступеня порушення ( в тому числі за висловлювання 
в ЗМІ ). Санкції можуть бути комбінованими. КДК-розглядає справи дисциплінарного 
характеру на підставі рапорта арбітра та письмових пояснень представників команд.  
Команди (клуби) мають право подати скаргу до апеляційного комітету РРАФ  на 
рішення КДК протягом десяти днів після його отримання. Рішення КДК, повинно бути 
прийняте не пізніше 30 днів , від початку першого розгляду. Рішення , прийняті КДК 
стосовно зауваження, попередження, грошовой обов’язковий внесок до 2000 грн., 
відсторонення офіційних осіб від виконання обов’язків на термін до 3(трьох) матчів 
включно або до 2 (двох) місяців включно, відсторонення футболіста/ів від участі до 3 
(трьох) матчів включно або на термін до 1 (одного) місяця включно- оскарженню не 
підлягає . Грошові обов’язкові внески  ( «ГОВ» ) по фінансових санкціях 
перераховуються на р/р РРАФ. Представники клубів ( команд ) зобов'язані вести облік 
попереджень та вилучень футболістів. Дві жовті картки, отримані у одному матчі 
прирівнюються до вилучення. У такому випадку футболіст підлягає відстороненню на 
один матч без рішення КДК. При переході футболіста в інший клуб протягом сезону 
жовті та червоні картки не анулюються. Футболіст, тренер або офіційна особа , який 
отримав червону картку не має права брати участь в офіційних матчах до рішення КДК 
та закінчення терміну його відсторонення, котрий розпочинається з моменту дати їх 
вилучення з поля      ( футбольного майданчика ).  За невиконання або несвоєчасне 
виконання футбольними клубами (командами) рішень керівних органів РРАФ, КДК, 
Конференції та Виконавчого комітету РРАФ можуть застосувати до них більш суворі 
дисциплінарні санкції.    Гравець ,який мав дискваліфікацію  і за нього не сплачено 
«ГОВ» , після закінчення дискваліфікації не має права брати участь у матчах до того 
часу , поки не буде сплачено грошовий внесок . Дискваліфікований гравець не може 
приймати участі в іграх за іншу команду , доки не закінчиться термін дискваліфікації і 
не буде сплачено грошовий внесок.                                                                                   
Даний ДК РРАФ може враховувати не всі випадки під час проведення чемпіонатів 
Рівненського району , тому санкції можна виносити на основі Дисциплінарних правил 
УАФ-2021 ( додатки , які відносяться до  аматорських змагань ) .  Фінансові санкції 
даного кодексу не стосуються до дитячо-юнацьких змагань РРАФ. 

                                                                                

                                                                       Перелік 



                дисциплінарних та фінансових санкцій, які застосовуються                                    
Контрольно- дисциплінарним комітетом  Рівненської районної асоціації футболу 

I. Стосовно офіційних осіб, керівників футбольних клубів (команд),  тренерів,  лікарів, 
обслуговуючого персоналу: 

- попередження;                                                                                                                           
- суворепопередження;                                                                                                               
- грошовий обов’язковий внесок у розмірі 500 грн;                                                                                                        

 - грошовий обов’язковий внесок у розмірі 1000 грн;                                                                                                      

 - відсторонення (умовне відсторонення) від виконання службових функцій на певну 
кількість матчів, певний період часу або безстроково;                                                                                                                                  
- відсторонення від діяльності, пов’язаної з футболом (певний період часу або 
безстроково). 

 

Вказані дисциплінарні санкції застосовуються: 

- за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді попередження  («жовта» 
картка) –          «ГОВ» 300 грн;                                                                                                                                                 
- за винесення арбітром дисциплінарної санкції у вигляді вилучення  («червона» 
картка) –              «ГОВ» 500 грн;                                                                                                                                                    
- за грубий випад, неетичну, некоректну поведінку, вислови ( в тому числі в ЗМІ ) на 
адресу РРАФ  та її офіційних представників;                                                                                                                                 
- за грубе порушення вимог та умов проведення районних змагань, що  визначені 
Регламентом;             

- за грубі, неетичні випади ( в тому числі висловлювання в ЗМІ ) на адресу арбітрів, 
спостерігачів арбітражу;                                                                                                                                     
- за неетичну, некоректну поведінку до, під час та після матчу;                                                                                        

 - за відмову продовжити матч, самовільний вихід команди з поля;                                                                               

- за невиконання вимог Регламенту стосовно оформлення документації;                                                                     

  - за ухилення від виконання вимог Регламенту, рішень Конференції, Виконкому та 
КДК  РРАФ. 

 

II. Стосовно футбольних клубів (команд): 

-попередження;                                                                                                                             
- суворе попередження;                                                                                                                                 
- грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»;                                                                                                                           

 - анулювання результату матчу;                                                                                                                                              
- позбавлення 3 (трьох) очок у турнірній таблиці чемпіонату ( вища , перша , друга , 
юнацькі ) району    ( в тому числі і наступний сезон );                                                                                                                                    

 - позбавлення 1 (одного) очка у турнірній таблиці чемпіонату ( вища ліга ) району;                                                                                                          



 - проведення матчу на нейтральному полі;                                                                                                                    

  - умовна дискваліфікація стадіону (футбольного поля);                                                                                                  

   - дискваліфікація стадіону (футбольного поля);                                                                                                                   

- тимчасове позбавлення подальшої участі в чемпіонаті ( вища . перша , друга , юнацькі 
ліги )   розіграші Кубка та Суперкубка  району з футболу;                                                                                                       

 - виключення зі складу учасників районних змагань;                                                                                                      

 - зарахування технічної перемоги одній з команд (  3:0 )  без проведення матчу ; 
відповідно протилежній команді поразку ( 0:3 )  за невиконання умов Регламенту  
РРАФ . 

Вказані дисциплінарні санкції застосовуються: 

- за участь у матчі дорослих складів гравців, яким на день проведення гри не 
виповнилося 16 років та молодші, – «ГОВ» 500 грн;                                                                                                                                                                        
- за неявку на матч чемпіонату ( вища , перша , друга ліги ), розіграшу Кубка району 
без поважних причин ( якщо команда- порушник не повідомляла про свій не приїзд 
команду-суперника за дві доби до початку матчу)   та у випадку доведення вини клубу 
( команди ): «ГОВ»  – 1000 грн  і технічна поразка (0:3);  відповідно протилежній 
команді перемогу ( 3:0);                                                                                                             

 - за запізнення на матч чемпіонату  ( вища , перша , друга ліги ), розіграшу Кубка та 
Суперкубка району  (матч не відбувся) та у випадку доведення вини клубу/команди –
«ГОВ» 1000 грн і технічна поразка       (0:3); відповідно протилежній команді перемогу 
( 3:0);                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- за запізнення на матч чемпіонату ( вища , перша , друга ліги ),  розіграшу Кубка та 
Суперкубка району  (матч відбувся) – «ГОВ» 300 грн;                                                                                                                                                   
- за відмову почати, продовжити матч або самовільний вихід команди з поля – «ГОВ» 
700 грн і технічна поразка (0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 
3:0);                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- за відмову взяти участь (неявка) у матчі за Суперкубок  району  – «ГОВ» 1500грн і 
технічна поразка      (0:3); відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0);                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- при виявленні підкупу команди суперника, командам зараховується технічна поразка 
(–:–) та на команди накладається «ГОВ» по 3000 грн;                                                                                                                           

 - при виявленні домовленості між командами про результат матчу їм зараховується 
технічна поразка     (–:-) та на команди накладається «ГОВ» по 3000 грн;                                                                                                              

  -  при виявленні факту підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу  команда 
позбавляється 3 (трьох) очок, та на неї накладається «ГОВ» 3000 грн;                                                                                                             

 - за спробу підкупу команди суперника – «ГОВ» 1500 грн;                                                                                               

 - за спробу підкупу бригади арбітрів, спостерігача арбітражу – «ГОВ» 1000 грн;                                                   

 - за провокаційні дії футболістів або представників футбольних клубів (команд), які 
викликали безпорядки на стадіоні (футбольному полі) – «ГОВ» 1000 грн;                                                                               

  - за незабезпечення безпеки команди гостей, бригади арбітрів, спостерігача арбітражу  
до, під час та після матчу – «ГОВ» 700 грн;                                                                                                                                                     



- за незабезпечення охорони транспортного засобу команди гостей, бригади арбітрів, 
спостерігача арбітражу  до, під час та після матчу –  «ГОВ» 1000 грн;                                                                                               

 - за невиконання умов та вимог, що пред’являються до стадіонів та футбольних полів 
Регламентом районних змагань з футболу – «ГОВ» 500 грн і технічна поразка 
(0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0);                                                                                                                                                                        
- за незабезпечення громадського порядку на стадіоні (футбольному полі) до, під час та 
після матчу, у т.ч. використання заборонених банерів, димових шашок, петард, фаєрів 
тощо – «ГОВ» 700 грн;                                                                                                                                                           
- за участь у матчі заявленого, але не внесеного в рапорт арбітра гравця, – «ГОВ» 500 
грн і технічна поразка (0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0);                                               
- за недотримання Регламентних норм стосовно проведення замін  - «ГОВ» 700 грн.                                                                                                        

  - за участь у матчі неоформленого у встановленому порядку або підставного 
футболіста – «ГОВ» 700 грн і технічна поразка (0:3);відповідно протилежній команді 
перемогу ( 3:0 );                                                                                                          

    - за внесення в рапорт арбітра неоформленого у встановленому порядку або 
підставного футболіста, який під час матчу не виходив на футбольне поле, -– «ГОВ» 
700 грн, результат матчу залишається в силі;                                                                                                                                                          
- за внесення в рапорт арбітра неоформленого у встановленому порядку представника 
команди       ( тренера) -– «ГОВ» 500 
грн;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- за участь у матчі дискваліфікованого футболіста – «ГОВ» 500 грн і технічна поразка 
(0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0);                                                                                                                            

 - за внесення в рапорт арбітра дискваліфікованого футболіста, який під час матчу не 
виходив на футбольне поле, – «ГОВ» 500 грн, результат матчу залишається в силі;                                                                  
- за внесення в рапорт арбітра дискваліфікованої офіційної особи клубу – «ГОВ» 300 
грн;                                

- якщо команда прибула на матч у неповному складі, і матч було припинено через те, 
що в команді на полі залишилося менше 7-ми футболістів – «ГОВ» 1000 грн і технічна 
поразка (0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0 );                                                                                                                              

 - за відмову, незабезпечення команді гостей умов (місця) для проведення відеозапису 
матчу – «ГОВ» 300 грн;                                                                                                                                                                                       

 - за повторне (більше одного разу) невиконання рішень керівних органів РРАФ, 
рішень КДК  – «ГОВ» 1000 грн;                                                                                                                                                                                     

- за систематичне (більше двох разів) невиконання рішень керівних органів РРАФ, 
рішень КДК  РРАФ футбольний клуб (команда) позбавляється 3 (трьох) очок у 
турнірній таблиці чемпіонату     ( вища , перша , друга ) району;                                                                                                                                               
- за невиконання рішень Виконавчого комітету РРАФ (оплата бригади арбітрів та 
спостерігача арбітражу) – «ГОВ» 500 грн, якщо матч відбувся;                                                                                                                 

 - за невиконання рішень Виконавчого комітету РРАФ (оплата бригади арбітрів та 
спостерігача арбітражу) – «ГОВ» 1000 грн і технічна поразка (0:3), якщо матч не 
відбувся; відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0 );                                                                                                                                                       
- у випадку, якщо кольори форми команди гостей та господарів співпадають, а команда 
гостей не має іншої, унаслідок чого не проведено матч – «ГОВ» 500 грн і технічна 
поразка (0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0 );                                                                                                                               



- за відмову взяти участь у церемоніях відкриття та нагородження фінального матчу 
розіграшу Кубка району та матчу за Суперкубок району – «ГОВ» 1000 грн;                                                                                                

- за порушення графіку заявкової компанії – «ГОВ» 200 грн;                                                                                      

 - за відсутність юних футболістів для подачі м’ячів під час матчу – «ГОВ» 200 грн;                                                   

 - за втрату паспорту футболіста – «ГОВ» 100 грн;                                                                                                                   

- за порушення Регламенту (паління в технічній зоні) – «ГОВ» 500 грн;                                                                      

 - за порушення Регламенту (прояви расизму) – «ГОВ» 1000 грн;                                                                                   

- несанкціонована поява в ігровій зоні сторонньої особи – «ГОВ» 300 грн;                                                             
- у випадку відсутності  лікаря під час матчу (матч припинений) – «ГОВ» 300 грн і 
технічна поразка (0:3); відповідно протилежній команді перемогу ( 
3:0);                                                                                                             - у випадку 
відсутності лікаря  до початку матчу (матч не відбувся) – «ГОВ» 1000 грн і технічна 
поразка (0:3);відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0 );                                                                                                              

- неетична, неспортивна (недисциплінована) поведінка футболістів, офіційних та інших 
осіб клубу, до, під час та після матчу – «ГОВ» 500 грн;                                                                                                                                    

 - припинення матчу через втручання третіх осіб , у тому числі вболівальників , з 
подальшим зарахуванням технічної поразки винній команді /винним командам - ( 0:3), 
( - : - ) відповідно протилежній команді перемогу ( 3:0 ) та  «ГОВ» 1000 грн.; 
проведення наступного матчу на стадіоні іншого населеного пункту – до 5 ( п’яти 
)матчів ; виключення з поточного розіграшу Кубка району;                                                                                                                                                                                    
- припинення матчу через недисципліновану, агресивну поведінку футболістів однієї 
або обох команд – «ГОВ» 1000 грн , з подальшим зарахуванням технічної поразки 
команді- «винуватцеві» / командам-«винуватцям» - (0:3) / (–:–);   відповідно 
протилежній команді перемогу        ( 3:0 
);                                                                                                                                                                                         
- неналежна підготовка до проведення матчу або неналежна організація матчу клубом-
господарем поля, що призвело до: матч розпочався з запізненням – «ГОВ» 300 грн; 
матч не відбувся – «ГОВ» 500 грн і технічна поразка (0:3);відповідно протилежній 
команді перемогу ( 3:0);                                                                                                             

 - умисне втручання офіційної особи клубу (команди) в хід матчу, у т.ч. вкидання м’яча 
(сторонніх предметів) на поле – «ГОВ» 500 грн;                                                                                                                                     

 - недотримання термінів сплати грошових обов’язкових внесків згідно з рішеннями 
керівних органів РРФФ – «ГОВ» 500 грн. 

 

III. Стосовно стадіонів та футбольних полів, на яких проводяться матчі  Чемпіонату           
( вища , перша , друга , юнацькі  )  , розіграшу Кубка та Суперкубка району  з футболу: 

- попередження;                                                                                                                                                                           

- суворе попередження;                                                                                                                                                              

- грошовий обов’язковий внесок – «ГОВ»;                                                                                                                             



  - умовна дискваліфікація або дискваліфікація стадіону (футбольного поля) на  певну 
кількість матчів або певний період часу. 

Вказані дисциплінарні санкції застосовуються: 

- за незабезпечення громадського порядку на стадіоні (футбольному полі) до, під час та 
після матчу;                                                                                                                                                                   
- за незабезпечення вимог Регламенту районних змагань з футболу. 

IV. Стосовно футболістів команд: 

1. Дискваліфікація (умовна дискваліфікація) за проступки, які були допущені під час 
проведення матчів чемпіонату ( вища , перша , друга , юнацька ліги ) , розіграшу Кубка 
та Суперкубка району  з футболу:                                                                                                                                                                                 

- за три попередження (в чемпіонаті ) дискваліфікується  на одну гру , за кожні 
наступні три попередження дискваліфікація  збільшується на одну гру ;                                                                                       

  - за повторне порушення після отримання попередження в одному матчі-(друга жовта 
картка) – 1 матч;                                                                                                                                                                                                 

- за позбавлення суперника очевидної можливості голу («фол останньої надії») – 1 
матч;                                      - за грубу гру з ризиком нанесення травми супернику – до 3 
матчів - «ГОВ» до 1000 грн;                                                                                                                                               

- за образливі жести, слова на адресу партнера, суперника, арбітра, асистентів арбітра, 
спостерігача арбітражу,  офіційних осіб та глядачів – до 5 матчів - «ГОВ» до 1000 
грн;                                                                                                                                                                              

- за нецензурні вирази ( в тому числі за висловлювання в ЗМІ ) на адресу партнера, 
суперника, арбітра, асистентів арбітра, спостерігача арбітражу,  офіційних осіб та 
глядачів – до 5 матчів - «ГОВ» до 1000 грн;                                                                                                                                        

 - залякування (зазіхання на свободу особистості), погрози та/або спроба (намір) 
застосування   фізичної сили до гравця, арбітрів(а) , офіційної особи команди, глядача 
– до 5 матчів - «ГОВ» до 1000 
грн;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- за удар суперника, партнера по команді – до 5 матчів - «ГОВ» до 1000 грн;                                                                                                                                                                         

 - за бійку на стадіоні (футбольному полі) під час або після гри – до 8 матчів - «ГОВ» 
до 1000 грн;                                                                                                                                     

- за грубу гру з нанесенням важкої травми – до 5 матчів - «ГОВ» до  1000 грн;                                                                                                                                                                        

 - за напад або удар арбітра, асистентів арбітра, спостерігача арбітражу,  офіційних осіб 
РРФФ – 10 матчів -«ГОВ» до 2000 грн;                                                                       ; 

 

2. Дискваліфікація на певний термін або безстроково :                                                                                       

 - за залякування  ( зазіхання на свободу особистості ) ,погрозу помсти, спробу  ( намір 
) фізичного впливу на арбітрів, асистентів арбітра, спостерігача арбітражу  та 



офіційних осіб РРФФ - «ГОВ» до 5000 
грн;                                                                                                                                                                                                                                       

- за участь футболістів одночасно в чемпіонаті, першості, розіграшу Кубка, 
Суперкубка  Рівненської області ( районах Рівненської області ) та в чемпіонатах, 
першостях і розіграшах Кубка інших областей, у т.ч. міст та районів – дискваліфікація 
футболіста терміном на 1 (один) календарний рік;                                                                                                                                                 
- за будь-який прямий або через посередника контакт з іншим футбольним клубом 
(командою), участь у тренуваннях і матчах за цю команду без згоди тієї команди, за 
яку він заявлений (зареєстрований) . 

 

Термін сплати грошового обов’язкового  внеску – 10 (десять) днів . Якщо будь-яка 
команда –учасник Чемпіонату не сплатила протягом 10 днів грошовий 

обов’язковий внесок накладений на футбольний клуб , керівництво команди та 
інших – бригада арбітрів наступну домашню гру цієї команди не проводить . 

Команді-боржнику зараховується технічна поразка – (0:3) , відповідно супернику 
зараховується перемога  - ( 3:0 ). 

 


