Методичні рекомендації уніфікованих формулювань записів у
Рапорті арбітра при застосуванні дисциплінарних санкцій в матчі
КА ФФУ розроблено методичні рекомендації для арбітрів, з урахуванням вимог
Правил
гри
та
Дисциплінарних
правил
ФФУ
щодо
уніфікованих
формулювань/записів, для обов’язкового використання при внесенні їх до Рапорту
арбітра, у випадках застосування дисциплінарних санкцій (попередження,
вилучення) до, під час та після проведення матчів всеукраїнських змагань з футболу.
Запроваджується з початку спортивного сезону 2015/16рр.
В розділі №3 Рапорту арбітра «Попередження»:
Записи у Рапорті арбітра повинні виконуватися у наступному порядку:
- прізвище, ім’я (повністю) футболіста, який отримав попередження;
- номер футболіста;
- назва команди, за яку грав футболіст;
- місто, яке представляє команда;
- хвилина матчу, на якій винесено попередження (наприклад, «16 хв.» або «75 хв.»;
неприпустимо записувати в рапорті арбітра «22 хв. другого тайму»).
Формулювання записів у Рапорті арбітра щодо здійсненого порушення:
1. за неспортивну поведінку;
2. за демонстрацію незгоди з рішенням арбітра;
3. за систематичне порушення Правил гри;
4. за затягування поновлення гри;
5. за порушення відстані при поновленні гри суперником;
6. за вихід або повернення на поле без дозволу арбітра;
7. за умисний вихід з поля без дозволу арбітра.
Тлумачення формулювань при застосуванні жовтої картки (попередження):
за неспортивну поведінку - попередження виноситься гравцю за різних обставин,
наприклад, якщо гравець:
• здійснює у нерозсудливій манері одне із семи порушень, що караються штрафним
ударом;
• здійснює порушення з тактичних причин, щоб своїми діями перешкодити або
перервати перспективну атаку;
• затримує суперника з тактичної причини – відтягує/відштовхує суперника від м'яча
аби не дати йому заволодіти м'ячем;
• грає рукою, заважаючи супернику заволодіти м'ячем або розвинути атаку (але не
воротарю в його штрафній площі);
• грає рукою, намагаючись забити м'яч (незалежно від того, чи закінчилась спроба
успіхом);
• намагається ввести в оману арбітра, симулюючи травму або роблячи вид, що
стосовно нього було допущено порушення (симуляція);
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• міняється місцями з воротарем під час гри або без дозволу арбітра;
• діє в манері, що демонструє неповагу до гри;
• після того, як арбітр дав дозвіл залишити поле, грає м'ячем;
• в усній формі відволікає суперника під час гри або під час поновлення гри;
• робить на полі для гри заборонені розмітки;
• використовує навмисний трюк, коли м'яч знаходиться у грі, щоб зробити передачу
своєму воротарю головою, грудьми, стегном тощо, у спробі обійти Правило,
незалежно від того, доторкається воротар до м'яча руками чи ні. Цей футболіст
робить порушення за спробу обійти букву та дух цього Правила. Гра поновляється
вільним ударом;
• використовує навмисний трюк, щоб зробити передачу своєму воротарю й обійти
Правило при виконанні штрафного/вільного удару (після того як арбітр попередив
футболіста, штрафний/вільний удар повинен пробиватися повторно).
за демонстрацію незгоди з рішенням арбітра:
• футболіст, який демонструє незгоду за допомогою вираження протесту словами
або діями (в усній або іншій формі) з приводу рішення арбітра (капітан команди
немає особливого статусу або привілеїв відповідно до Правил гри, але він несе
певну відповідальність за поведінку своєї команди).
за систематичне порушення Правил гри:
• Арбітри повинні приділяти більше уваги футболістам, які систематично
порушують Правила. Обов’язково вони мають знати, що футболіст який зробить
декілька різних порушень, він повинен бути покараний попередженням за
систематичне порушення Правил.
• Немає конкретної кількості порушень, що визначає поняття «систематичні
порушення». Це цілком питання думки арбітра, яка вирішується в контексті
ефективного управління грою.
за затягування поновлення гри:
Арбітри повинні попереджати гравців, які затримують поновлення гри з тактичних
причин у таких випадках:
• виконують штрафний/вільний удар не з того місця, з наміром змусити арбітра
призначити зазначений удар повторно;
• створюють видимість наміру виконати укидання м'яча з-за бокової лінії, а потім
передають цю функцію одному з партнерів по команді;
• відбивають м'яч або беруть його в руки та несуть після зупинки гри;
• занадто затримують укидання м'яча з-за бокової лінії або виконання
штрафного/вільного удару;
• затримують вихід з поля в процесі проведення заміни;
• провокують конфронтацію, навмисне торкаючись до м'яча, після зупинки гри.
за порушення відстані при поновленні гри суперником:
• порушення відстані 9,15 м при виконанні кутових, штрафних/вільних ударів та 2 м
при укиданні м’яча з-за меж бокової лінії.
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за вихід або повернення на поле без дозволу арбітра:
• футболістам заборонено самовільно виходити або повертатися на поле без дозволу
арбітра;
• в окремих випадках (з тактичних міркувань) футболістам дозволяється залишати
поле без дозволу арбітра, але тільки на короткостроковий проміжок часу.
за умисний вихід з поля без дозволу арбітра:
• футболістам заборонено умисно залишати поле без дозволу арбітра (наприклад:
зникло бажання продовжувати участь в матчі, футболіст пішов з поля до
роздягальні).
В розділі №4 Рапорту арбітра «Вилучення»:
Запис у Рапорті арбітра повинен виконуватися у наступному порядку:
- прізвище, ім’я (повністю) футболіста, який отримав попередження;
- номер футболіста;
- назва команди, за яку грав футболіст;
- місто, яке представляє команда;
- хвилина матчу, на якій показано червону картку (наприклад, «32 хв.» або «90+4
хв.»);
- чітке формулювання про здійснене порушення, за яке футболіста було вилучено з
поля;
Формулювання записів у Рапорті арбітра щодо здійсненого порушення:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

за серйозне ігрове порушення;
за агресивну поведінку, під час гри; після зупинки гри; після завершення
тайму/матчу; коли м’яч був не у грі;
за бійку до, під час та після завершення тайму/матчу або після його зупинки.
за масову бійку до, під час та після завершення тайму/матчу або після його
зупинки.
застосування фізичної сили до офіційних осіб/представників під час гри;
після зупинки гри; після завершення тайму/матчу; коли м’яч був не у грі.
за плювок в бік суперника або іншої особи;
за позбавлення команди суперника голу або очевидної гольової
можливості навмисно граючи руками в м’яч (це не стосується
воротаря, який грає руками у межах власної штрафної площі);
за позбавлення команди суперника очевидної гольової можливості,
(порушення, що караються вільним, штрафним або 11-метровим ударом);
за вживання непристойних, образливих або нецензурних слів та/або
жестів;
за друге попередження в матчі;
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Тлумачення формулювань при застосуванні червоної картки (вилучення):
за серйозне ігрове порушення:

серйозним ігровим порушенням є використання гравцем надмірної сили або
жорстокості проти суперника, що загрожує його безпеці, в боротьбі за м'яч, який
перебуває у грі.
за агресивну поведінку:
 агресивною поведінкою є використання гравцем, який не веде боротьбу за м'яч,
надмірної сили або жорстокості проти суперника.


крім того, агресивною поведінкою є використання гравцем надмірної сили або
жорстокості стосовно партнера по команді, глядачів, офіційної особи матчу чи
будь-якої іншої особи.



агресивна поведінка може проявлятися на полі для гри або за його межами
незалежно від того, коли м'яч був у грі або ні.


фізична дія (спроба фізичної дії) на офіційних осіб матчу чи будь-яку іншу
особу {до, під час, після зупинки гри або після закінчення матчу – описати за яких
обставин}.

бійка (до, під час або після зупинки гри або після закінчення матчу - описати
за яких обставин);

масова бійка (за участю більше двох гравців) {до, під час або після зупинки
гри або після закінчення матчу - описати за яких обставин}.
за плювок в суперника або іншу особу:
 подібні дії розцінюються як серйозний прояв неналежної поведінки.
 незалежно від того, у чий бік ці дії спрямовані (суперника, партнера по команді,
арбітрів, офіційну/ого особу/представника будь-якої команди, юного футболіста,
який подає м’ячі, фотокореспондента, глядача і т.п.) {до, під час, після зупинки
гри або після закінчення матчу – описати за яких обставин}.
за позбавлення команди суперника голу або очевидної гольової можливості
(навмисно граючи руками в м’яч):
 неправомірне втручання у гру, граючи руками в м’яч, що перешкодило
можливості взяття або безпосередньо взяттю воріт.
за позбавлення команди суперника очевидної гольової можливості:
 порушення, що караються вільним, штрафним або 11-метровим ударом.
за вживання непристойних, образливих або нецензурних слів та/або жестів:
подібні дії розцінюються як серйозний прояв неналежної поведінки незалежно від
того на чию адресу вони спрямовані на (суперника, партнера по команді, арбітрів,
Заповнення Рапорту арбітра щодо дисциплінарних санкцій

Сторінка 4

офіційних осіб/представників, глядачів і т.п.) до, під час, після зупинки гри або після
закінчення матчу.
за друге попередження в матчі:
 вказати за що воно винесене
Дії гравців, які тягнуть за собою тяжкі наслідки, у випадку нанесення тяжкої
травми гравцю при… (описати детально, за яких обставин);
Примітка: дане формулювання записується в Рапорт арбітра і Рапорт
директора матчу (спостерігача арбітражу) з метою винесення більш суворіших
адекватних дисциплінарних санкцій до порушника – як за серйозне порушення
правил, так і за позбавлення суперника очевидної гольової можливості.
Нагадування:
1) При вилученні футболіста за друге попередження у ході одного матчу слід
розшифрувати характер цього порушення. Наприклад: «Іванов Сергій, «Зірка»
Кіровоград, № 5 на 85 хв. – друге попередження в матчі (неспортивна
поведінка)»;
2) Будь-яка особа, яка намагалася запобігти бійці, заблокувати інших або розняти
учасників бійки, інциденту, конфлікту не повинна піддаватися покаранню, при
умові, якщо у відповідь, дія такої особи не пов’язана з застосуванням агресивної
або надмірної фізичної дії проти суперника.
Додатково:
- для арбітрів: підготувати докладний додатковий Рапорт щодо грубих порушень
Правил гри та/або інциденту/ів в організацію, яка проводить змагання;
- для директорів матчу і спостерігачів арбітражу – докладно викласти в своїх
Рапортах всі обставини грубих порушень Правил гри та/або інциденту/ів.
УВАГА! Якщо футболіст вилучається з поля за друге попередження в матчі, то
запис про нього в розділі Рапорту арбітра «Попередження» НЕ ДУБЛЮЄТЬСЯ.
Вилучення офіційного представника клубу/команди
(вноситься в розділ №2 Рапорту арбітра «Інші зауваження»):
Петренко І.М., тренер команди «Спартак» Одеса на 69 хвилині вилучений із меж
технічної площі за:
- неналежну, неетичну (непристойну) поведінку (вказати, у чому конкретно вона
виразилася), після закінчення першого, другого тайму основного часу і т.п.;
- нецензурні, образливі вирази на адресу асистента арбітра (на адресу футболіста
команди суперників і т.п.), після закінчення першого, другого тайму, основного часу
і т.п.;
- порушення вимог, передбачених Регламентом змагань (вказати, у чому конкретно
воно виразилося, наприклад: систематичний вихід за межі технічної площі і
втручання в дії арбітрів), після закінчення першого, другого тайму основного часу і
т.п.
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ПРИМІТКА:
Якщо футболіста вилучено (попереджено) до фактичного початку гри, або в перерві
між таймами (додатковим часом), в межах футбольного поля, цей проміжок часу
відображається як «до фактичного початку гри» або «в перерві між першим і другим
таймами», «по завершенню основного часу матчу, перед початком додаткового
часу» і т.п.). Записи вносяться у відповідні розділи Рапорту арбітра: попередження
або вилучення гравців.
Якщо футболіста вилучено (попереджено) в компенсований арбітром час до
першого (другого) тайму, першого (другого) таймів додаткового часу, то після
остатньої хвилини кожного тайму ставиться знак «+». Наприклад: «45+»; «90+»;
«120+». Записи вносяться у відповідні розділи Рапорту арбітра: попередження або
вилучення гравців.
Якщо футболіст або будь-яка інша/і особа/и припускає/ють неправомірні дії, що
підлягають реагуванню з боку організаторів змагань або застосуванню
дисциплінарних покарань, до фактичного початку або після завершення матчу, за
межами футбольного поля, вносяться до розділу №2 Рапорту арбітра «Інші
зауваження».
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