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Визначення термінів
ФРУ
Юридичні особи,
суб’єкти відповідальності

Арбітр

Громадська спілка «Федерація регбі України»

Асоціація, ліга, відомство, ФСТ, регіональна федерація - колективний
член ФРУ, що організовує та проводить змагання з регбі або бере в них
участь (далі по тексту – юридичні особи
Особа, призначена ФРУ для проведення матчу, якій надані виключні
повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.

Визначений термін

Конкретний термін дії дисциплінарної санкції.

Відмова від участі

Відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ФРУ або юридичної
особи, в якому клуб був заявлений

в змаганнях
Відсторонення

Позбавлення права здійснювати конкретну діяльність особою або
організацією на підставі відповідного рішення на визначений або
невизначений термін.

Дисциплінарні положення

Зведення дисциплінарних правил та процедур щодо
порядку розслідування порушень цих правил, розгляду та
винесення рішень з питань порушень цих правил та інших
регламентних документів ФРУ.

Дисциплінарні правила

Зведення дисциплінарних
дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарне порушення

Протиправна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка суперечить вимогам Статуту, регламентів,
Правил ФРУ, посягає на порядок управління спортивною
діяльністю.

Дисциплінарна комісія
(ДК) ФРУ

Орган ФРУ, який розглядає випадки порушень
регламенттних документів ФРУ, дисциплінарних правил та
готує пропозиції щодо дисциплінарних санкцій.

Дисциплінарні санкції

Перелік заходів дисциплінарного впливу на учасників
змагань з регбі у вигляді відповідних стягнень.

Дисциплінарні заходи

Дисциплінарні санкції, які застосовуються до учасників
змагань з регбі за їхню поведінку та вчинки, що підлягають
покаранню.

Зауваження

Офіційне, викладене у письмовій формі, нагадування
порушнику про можливість застосування дисциплінарної
санкції за некоректну поведінку.
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вимог,

норм

і

видів

Догана

Офіційне, викладене у письмовій
поведінки порушника

Відсторонення
Дискваліфікація

Позбавлення права здійснювати конкретну діяльність
особою або організацією на підставі відповідного рішення
на визначений або невизначений термін.

Інспектор матчу, делегат
ФРУ

Особи, призначені ФРУ, для виконання офіційних функцій
з перевірки організації і проведення матчу, оцінки дій
арбітрів

Неетична, некоректна,
неспортивна поведінка

Поведінка (вислови або дії) гравців, тренерів, офіційних
та інших осіб, яка не відповідає нормам і традиціям у
регбійному співтоваристві, має зухвалий, вульгарний,
брутальний, неввічливий характер і ображає певних осіб
і/або організацію.

Офіційна особа матчу

Арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, інспектор
матчу, та будь-які інші особи, призначені ФРУ або
юридичною особою для виконання обов’язків у зв’язку з
проведенням матчу

Попередження

Вказівка щодо змісту дисциплінарної санкції, яка може
бути застосованою у випадку подальшого порушення
правил гри, регламенту проведення всеукраїнських
змагань з регбі та інших регламентних документів ФРУ.

Провокаційні дії

Навмисні дії учасників змагання і/або офіційної
особи(іб), з метою провокування іншої особи до згубних
вчинків або реакції.

Рапорт арбітра

Офіційний документ ФРУ, у якому арбітром записано
учасників, зафіксовано остаточний результат, перебіг
подій матчу і кваліфіковано ним дотримання учасниками
та офіційними особами Правил гри та регламентних норм
до, під час та після проведення матчу.

Рапорт інспектора матчу

Офіційний документ ФРУ, в якому інспектор матчу
фіксує остаточний результат та оцінює організацію
проведення матчу та зауваження.

Статутні і регламентні
документи

Статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри,
листи юридичних осіб ФРУ, RW та RE, офіційні правила
гри.
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формі

осудження

1. Загальні положення
2. Відповідно до положень Статуту ФРУ, Федерація регбі України
утворює Дисциплінарну комісію (ДК), яка є незалежним в прийнятті
рішень постійно діючим органом ФРУ.
3. ДК ФРУ забезпечує реалізацію положень цих Дисциплінарних правил
з метою впровадження єдиних принципів дисциплінарної практики в
ФРУ. ДК визначає відповідні штрафні санкції в разі порушення вимог
регламентних документів ФРУ (регламентів змагань, правил гри,
інструкцій, рішень, директив тощо).
Дисциплінарні
правила
застосовуються
при
розгляді
всіх
дисциплінарних справ і протестів в ФРУ.
3. Всі гравці, клуби, тренери, офіційні особи ФРУ усвідомлюють,
визнають і беруть зобов'язання виконувати усі правила та рішення
ФРУ, дотримуватися принципів чесної гри, Правил гри в регбі, які
видані Міжнародним союзом регбі (WR).
4. Всі учасники змагань зобов'язані виконувати рішення ДК та СТК ФРУ,
які є обов'язковими для виконання всіма зацікавленими сторонами.

2. Принципи поведінки.
1.

Всі члени ФРУ: клуби, спортсмени, тренери, офіційні особи, судді, делегати
(інспектори) зобов'язані вести себе відповідно до принципів чесності,
порядності, лояльності та спортивної етики.
Будь-яка особа, яка використовує змагання з регбі для прояву
неспортивного характеру, порушує ці принципи. Ознаками порушення
зазначених принципів є :
• участь чи намагання брати участь у хабарництві;
• демонстрація расистської, дискримінаційної, образливої
поведінки, яка порушує регламентні та морально-етичні правила
проведення змагань;
• використання спортивних заходів з неспортивною метою;
• поведінка, яка шкодить репутації регбі та ФРУ;
• порушення рішень та вимог Ради ФРУ або ДК ФРУ;
• невиконання вимог судді або делегата (інспектора) ФРУ;
• внесення до заявки на матч регбістів, які не мають право
брати у ньому участь.
Кожний, хто своєю поведінкою, діями, або висловами порушує або
ставить під сумнів репутацію Статуту, Регламенту або органів управління
ФРУ, може бути притягнутий до відповідальності.

2. Колективні та індивідуальні члени ФРУ, регбійні та спортивні клуби несуть
відповідальність за поведінку своїх регбістів, офіційних осіб, уболівальників
(господарі поля несуть відповідальність за порядок та безпеку на стадіоні та
прилеглій до нього території).
3. Дисциплінарна санкція накладається у випадку порушень (недотримання)
вимог та положень нормативних документів ФРУ. Дисциплінарна санкція є
також заходом фінансового впливу за скоєні порушення у вигляді
грошового внеску. Дисциплінарна санкція набирає чинності з дня прийняття
рішення ДК ФРУ.
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Відповідальність
Для визначення міри відповідальності учасників змагань з регбі за здійснені
порушення або вчинки до уваги береться наступне:
❖

Відсторонення(дискваліфікація)
гравця, офіційного
представника
клубу(команди),
арбітра,
інспектора,
офіційної особи ФРУ від участі в іграх..
❖ Штраф (грошовий внесок)
❖ Відсторонення може застосовуватися разом із штрафом (грошовим
внеском)
❖
Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані навіть у
тому випадку коли суддя не бачив грубого прояву або
неспортивної поведінки на підставі рапорту делегата
(інспектора) або протесту однієї з команд з обов'язковим
поданням до ДК ФРУ відеозапису ситуації.
3. Відповідальність гравців:

Санкції, що застосовуються до гравців:
(Таблиця дисциплінарних покарань)
Подальші позначення:

Низький Рівень (НР), Середній Рівень (СР),
Високий Рівень (ВР). Максимальний Рівень (МР).

3.1. Гравці не повинні робити все, що є безглуздим або небезпечним для
інших
НР – 2 тижні

СР – 4 тижні

ВР – 8+ тижнів

МР – 52 тижні

3.2. Гравець не повинен фізично жорстоко поводитись будь с ким.
Жорстокість включає, проте не обмежується такими діями:
3.3 Кусання

НР – 12 СР – 18
тижнів тижнів

ВР – 24
тижні

МР – 208
тижнів

3.4. Удар
(кулаком)

НР – 2
тижні

ВР – 8+
тижні

МР – 52
тижні

3.5. Контакт з
очима

НР – 12 СР – 18 ВР – 24+
тижнів тижнів
тижні

МР – 208
тижнів

3.6. Контакт з
зоною очей

НР – 4
тижні

СР – 8
тижнів

ВР – 12+
тижнів

МР – 52
тижні

3.7. Удар рукою
або кистю
(включаючи
жорсткою
рукою)

НР – 2
тижні

СР – 4
тижні

ВР – 8+
тижні

МР – 52
тижні

Удар в голову повинен призвести,
принаймні, до санкції середнього
рівня

3.8. Удар ліктем

НР – 2
тижні

СР – 6
тижні

ВР –
10+
тижні

МР – 52
тижні

Удар в голову повинен призвести,
принаймні, до санкції середнього
рівня

3.9. Удар плечем

НР – 2

СР – 6

ВР –

МР – 52

Удар в голову повинен призвести,

СР – 4
тижні
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Удар в голову повинен
призвести, принаймні, до
санкції середнього рівня

тижні

тижні

10+
тижні

3.10. Удар
головою

НР – 4
тижні

СР –
10
тижні

ВР –
16+
тижні

МР – 104
тижні

3.11. Удар
коліном

НР – 4
тижні

СР – 8
тижнів

ВР – 12+
тижні

МР – 52
тижні

Удар в голову повинен призвести,
принаймні, до санкції середнього
рівня

3.12. Топтання
суперника

НР – 2
тижні

СР – 6
тижні

ВР –
12+
тижні

МР – 52
тижні

Топтання голови повинно
призвести, принаймні, до санкції
вищого рівня

3.13. Підніжка

НР – 2
тижні

СР – 4
тижні

ВР – 8+
тижні

МР – 52
тижні

НР – 4
тижні

СР – 8
тижнів

ВР – 12+
тижні

МР – 52
тижні

3.14. Удар ногою

тижні

принаймні, до санкції середнього
рівня

Удар в голову повинен призвести
принаймні, до санкції вищого
рівня

3.15. Гравець не повинен ображати словом будь-кого. ,Образа словом
включає в себе, але не обмежується висловлюваннями стосовно: релігії,
кольору шкіри, національного або етнічного походження, сексуальної
орієнтації.
НР – 6 тижні

СР – 12 тижні

ВР – 18+ тижнів

МР – 52 тижні

3.16. Гравець не повинен здійснювати ранні, пізні чи небезпечні захвати
супротивника. Небезпечний захват включає в себе, але не обмежується
захватом чи намаганням здійснити захват супротивника вище рівня плечей
навіть коли захват розпочинався нижче рівня плечей.
НР – 2
тижні

СР – 6
тижнів

ВР – 10+
тижнів

небезпечний захват, який призводить до удару по
голові призводить до якнайменше середнього рівня
санкцій

МР – 52
тижні

3.17. Гравець не може захоплювати супротивника який не володіє м’ячем.
НР – 2 тижні

СР – 6 тижні

ВР – 10+ тижнів

МР – 52 тижні

3.18. За винятком находження в складі сутички, моулу чи раку, гравець, який
не володіє м'ячем, не повинен тримати, тиснути або перешкоджати
супернику, який не володіє м'ячем.
НР – 2 тижні

СР – 4 тижні

ВР – 6+ тижнів

МР – 52 тижні

3.19. Гравець не повинен атакувати або збивати суперника, який несе м'яч, не
намагаючись захватити цього гравця.
НР – 2 тижні

СР – 6 тижні

ВР – 10+ тижнів

МР – 52 тижні

3.20. Гравець не повинен здійснювати захват, атакувати, тягнути, штовхати
або утримувати опонента, ноги якого відірвані від землі.
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НР – 4 тижні

СР – 8 тижні

ВР – 12+ тижнів

МР – 52 тижні

3.21. Гравець не повинен відривати суперника від землі, кидати або штовхати
його так, щоб його голова та/або верхня частина тіла першими контактували
з землею.
НР – 6 тижні

СР – 10 тижні

ВР – 14+ тижнів

МР – 52 тижні

3.22. Небезпечна гра в сутичці:
I. Перша лінія сутички не повинна формуватися на відстані від своїх
супротивників і поспішати тиснути проти них;
II. Гравець першої лінії сутички не повинен тягнути суперника;
III. Гравець першої лінії сутички не повинен навмисно підіймати
суперника або витискати його вверх з сутички;
IV. Гравець першої лінії сутички не повинен розвалювати сутичку
НР – 2 тижні

СР – 4 тижні

ВР – 8+ тижнів

МР – 52 тижні

3.23. Небезпечна гра в молі або раку:
I.

II.
III.

Гравець не повинен атакувати рак чи мол. Атака включає в себе будьякий контакт, зроблений без прив'язання до іншого гравця в раці або
молі.
Гравець не повинен контактувати з суперником вище лінії плечей.
Гравець не повинен навмисно руйнувати рак або моул.

НР – 2 тижні

СР – 4 тижні

ВР – 8+ тижнів

МР – 52 тижні

3.24. Гравець не повинен навмисно атакувати, або заважати супротивнику,
який щойно вдарив по м’ячу.
НР – 2 тижні

СР – 6 тижні

ВР – 10+ тижнів

МР – 52 тижні

3.25. Гравець не повинен робити нічого, що суперечить позитивному
спортивному духу, включаючи, але не обмежуючись:
Вискубування,
або
смикання суперника за
волосся

НР – 2 тижні

СР – 4 тижні

ВР – 6+ тижнів

МР – 52 тижні

Плювання у будь-кого

НР – 4 тижні

СР – 8 тижні

ВР – 12+ тижнів

МР – 52 тижні

Схоплення, скручування
або стискання статевих
органів (та/або грудей у
випадку гравців-жінок)

НР – 12 тижні

СР – 18 тижні

ВР – 24+ тижнів

МР – 208 тижні

Інше

НР – 4 тижні

СР – 8 тижні

ВР – 12+ тижнів

МР – 52 тижні

3.26. Неодноразові протести проти рішень судді, неетична, некоректна
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поведінка стосовно офіційних осіб, як на ігровому полі, так і за його межами,
провокування глядачів
НР – 24 тижні

СР – 48 тижні

ВР – 96+ тижнів

МР – довічноо

3.27. Гравець не повинен здійснювати загрозливі дії або ображати словом
офіційних осіб матчу. Загроза насилля чи ображення офіційної особи матчу
чи федерації
НР – 12 тижні

СР – 24 тижні

ВР – 48+ тижнів

МР – 260 тижнів

3.28. Гравець не повинен здійснювати випадковий фізичний контакт з
офіційними особами матчу.
НР – 6 тижні

СР – 12 тижнів

ВР – 18+ тижнів

МР – 52 тижні

❖

Щодо правопорушень, не зазначених у вищенаведеному додатку,
відповідні санкції можуть бути накладені на розсуд відповідного
судді, головного судді туру, ДК ФРУ або Ради ФРУ (залежно від
обставин).

❖

Незважаючи на санкції, зазначені в положеннях Правил 17.19 WR
у випадках, коли дії гравця становлять серединний або верхній рівень
загрози для будь-якого виду порушення, які мали потенційний
результат і, фактично, призвели до серйозних/важких наслідків для
здоров'я потерпілого, ДК ФРУ можу накласти будь-який період
дискваліфікації, включаючи довічно.

❖

Відсторонення від участі в іграх якщо не були реалізовані в
поточному сезоні, переносяться на наступний сезон.

3.29. Вживання допінгу, а саме:
•

використання заборонених засобів, речовин або методів,
потенційно шкідливих для здоров'я гравців з метою підвищити
функціональні можливості неприродним шляхом;
• виявлення, використання або спроби використання гравцем
заборонених речовин або методів підвищення функціональних
можливостей свого організму неприродним шляхом про що
свідчить наявність заборонених речовин в організмі гравця, який
проходив контрольний допінг-тест;
• відмова пройти контроль на допінг;
• будь-яка поведінка з метою перешкоджання (запобігання)
проведенню запланованого контролю на допінг
є порушенням антидопінгових правил.
❖ Гравець, який викритий у застосуванні (навмисному, халатному або з
причин незнання) заборонених речовин та методів допінгу,
відсторонюється від участі у всіх матчах на визначений термін або
довічно.
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4. Відповідальність офіційних представників клубу(команди)
❖ За
скоєні
порушення
можливе
застосування
наступних
дисциплінарних санкцій до офіційних представників клубу(команди)
які приймають участь в усіх офіційних змаганнях ФРУ.
Санкції, що застосовуються до офіційних представників клубу (команди):

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7

4.8.

4.9

Порушення

Штраф (грн)

Робити будь-які коментарі (в тому числі в ЗМІ), які
атакують, зневажають або принижують Гру та/або
будь-які її установчі органи, ФРУ та/або призначеного
ним персоналу або його комерційних партнерів та/або
посадових осіб змагань та/або дисциплінарного
персоналу (у тому числі Дисциплінарні комітети та
Комісарів).
Внесення до ігрового протоколу неоформленого,
незаявленого або відстороненого від участі в
змаганнях гравця
Неетична, некоректна, неспортивна поведінка
тренерів, офіційних осіб клубу (команди) до, під час
або після матчу
Акти насильства чи залякування в межах місця
проведення матчу, включаючи (без обмежень) тунель,
роздягальні та / або місця розминки
Зловживання, образи, залякування чи образливі дії
щодо суддів, помічників суддів, комісарів, членів
дисциплінарних комітетів або інших посадових осіб
або по відношенню до будь-якої особи, пов'язаної з
Приймаючою Стороною, Регбійною командою, або
Федерацією, які беруть участь у Матчі або по
відношенню до глядачів;
Надання неточної інформації та/або такої, що вводить
в оману про попередні дисциплінарні покарання
Гравця або Офіційних осіб
Коментарі та/або дії пов’язані з поточними та/або
передбачуваними дисциплінарними провадженнями
та/або судовим процесом (або будь-яким його
аспектом), які можуть завдати шкоди або негативно
вплинути на подібні провадження та/або суперечать
інтересам Гри та/або будь-яким Офіційним особам
та/або будь-якому дисциплінарному персоналу
(включаючи Дисциплінарні комітети та Комісарів);

1000-3000-5000 грн

Санкції
дискваліфікація,
відсторонення)
1м-3м-6м+; 1р

1000-2000-3000 грн

1м-3м-6м+; 1р

1000-3000-5000 грн

1м-3м-6м+; 1р

3000-5000-10000
грн.

3м-6м-10м+;
довічно.

1000-3000-5000 грн

1м-3м-6м+; 1р

1000-2000-3000 грн

1м-3м-6м+; 1р

1000-2000-3000 грн

1м-3м-6м+; 1р

3000-5000-10000 грн

3м-6м-10м+;
довічно.

1000-3000-5000 грн

1м-3м-6м+; 1р

Провокаційні дії, неетична, некоректна поведінка
офіційних осіб клубу (команди) або вболівальників,
що викликали безладдя до, під час або після
проведення матчу
Неодноразові протести проти рішень судді, неетича,
некоректна, неспортивна поведінка по відношенню ло
офіційних осіб, як на ігровому полі, так і за його
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межами, провокування глядачів.
4.10 Фізичне насилля над офіційними особами матчу.
4.11 Загроза насилля над офіційними особами матчу.
4.12 Вилучення офіційних осіб клубу (команди) під час
проведення матчу.

5000-10000-15000
грн.
3000-5000-10000 грн.
2000-3000-5000 грн.

3м-6м-10м+;
довічно.
3м-6м-10м+;
1м-3м-6м+; 1р

5. Відповідальність клубу (команди).
I. Відповідальність клубу встановлюється за:
❖ провокаційні дії відносно регбістів, офіційних осіб клубу
(команди) супротивника, що викликали безладдя на ігровому
полі, стадіоні;
❖ неетичну, некоректну, неспортивну поведінку членів клубу
до, під час та після матчу для усіх учасників змагань;
❖ незабезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні
до, під час та після матчу, прояви расизму;
❖ невиконання умов та вимог, що пред'являються до стадіонів;
❖ запізнення команди на матч без поважних причин;
❖ невиконання рішень керівних органів та комісій ФРУ.

II. Офіційна особа клубу, яка відсторонена від виконання обов'язків, може
спостерігати за матчем, від якого вона відсторонена, тільки з трибуни. Їй не
дозволяється знаходитись у роздягальні та контактувати із своєю командою
до початку та під час матчу.
III. Відсторонення, накладене на спортсмена-тренера стосується його як
спортсмена та тренера одночасно.
Санкції, що застосовуються до клубу (команди):
Порушення
Відмова від участі у змаганнях, на які клуб був
заявлений.

Штраф
1000-3000-5000 грн

Санкції
дискваліфікація
(на визначений
термін)

Внесення до ігрового протоколу незаявленого або
відстороненого від участі в змаганнях гравця
Неетична, некоректна, неспортивна поведінка
гравців, тренерів, офіційних осіб клубу (команди) до,
під час або після матчу

1000-2000-3000 грн

1000 грн

5.5

Порушення термінів перерахування штрафних,
заявкових та інших обов'язкових грошових внесків.
Неявка на матч команди без поважних причин.

5.6

Запізнення на матч команди без поважних причин.

1000-2000 грн.

Технічна
поразка,
Технічна
поразка,
дискваліфікація
(на визначений
термін)
зняття 1
турнірного очка
Технічна
поразка,
дискваліфікація
(на визначений
термін)
Технічна

5.1

5.2
5.3

5.4
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1000-3000-5000 грн.

3000-5000 грн.

5.7

Самовільне залишення поля командою під час матчу,
або відмова від початку чи продовження матчу.

5.8

Провокаційні дії, неетична, некоректна поведінка
офіційних осіб клубу (команди) або вболівальників,
що викликали безладдя до, під час або після
проведення матчу
Незабезпечення прийому, розміщення, відправки
команди гостей, суддів, делегатів (інспекторів)
Незабезпечення громадського порядку та безпеки на
стадіоні до, під час та після закінчення матчу

5.9
5.10

поразка,
дискваліфікація
(на визначений
термін)
2000-3000-5000 грн. Технічна
поразка,
дискваліфікація
(на визначений
термін)
3000-5000-10000 грн. Дискваліфікація
стадіону на
визначений
термін
1000 - 2000 грн.
3000-5000-7000 грн.

5.11

Невиконання умов та вимог, що пред'являються ФРУ
до стадіонів на який повинен відбутися офіційний
матч

1000-2000 грн.

5.12

Незабезпечення учасників гри фаховою медичною
допомогою під час проведення матчу

1000-2000 грн.

5.13

Ненадання на вимогу уповноважених представників
ФРУ відеозапису матчу
Вилучення офіційних осіб клубу (команди) під час
проведення матчу.

1000 грн.

Несанкціоноване вторгнення сторонньої особи на
ігрове поле (або прилеглу до поля територію до 10
метрів) під час проведення матчу
Порушення встановлених термінів і процедури
подання заявки на участь в офіційних змаганнях ФРУ
Незабезпечення (перешкода) участі гравців в планових
заходах національної збірної команди України

1000-2000-3000 грн.

5.14

5.15

5.16
5.17

5.18

Порушення вимог Регламентів змагань ФРУ

5.19

Невиконання рішень органів управління ФРУ

5.20

Встановлення факту вживання допінгу гравцем,
який брав участь у матчі,

2000-3000-5000 грн

Не допуск до участі
у змаганнях
Згідно з
Регламентом та
Положенням про
збірну команду
України
За рішенням СТК та
ДК
За рішенням
Президії ФРУ
3-000-5000-10000
грн

Дискваліфікація
стадіону на
визначений
термін
Дискваліфікація
стадіону на
визначений
термін
Технічна
поразка

Дискваліфікація
стадіону на
визначений
термін

Відсторонення,
дискваліфікація
(на визначений
термін)

6. Відповідальність асоціацій та регіональних федерацій регбі.
За невиконання статутних та регламентних норм регіональними
федераціями регбі та асоціаціями регбі до них можуть бути застосовані
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наступні санкції:
Порушення

Санкції

6.1

Невиконання рішень органів управління
регіональних федерацій та асоціацій регбі

ФРУ

щодо Згідно з рішенням
Президії ФРУ

6.2

Ненадання уповноваженим представникам ФРУ необхідної Згідно з рішенням
звітної інформації
Президії ФРУ

7. Відповідальність суддів
За некоректні дії, або дисциплінарні вчинки під час матчів офіційних
змагань ФРУ до судців застосовуються такі санкції :
Порушення

7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

Санкції
Порушення вимог регламентів змагань
Неявка судді на навчально-тренувальні
відсторонення від суддівства на
збори, семінари, наради без поважних
всі матчі спортивного сезону
причин
Неявка на календарний матч без поважних відсторонення від суддівства на 5
причин
(п'ять) матчів
Порушення Регламенту з питань допуску
відсторонення від суддівства на 3
регбістів до матчу
(три) матчі
Упереджене суддівство матчу, фальсифікація відсторонення від суддівства на
фактів (внесення або невнесення до
визначений термін
протоколу попереджень, вилучень регбістів),
приховування фактів неетичної, некоректної
поведінки членів команд або глядачів
Неповідомлення СТК ФРУ про результат та відсторонення від суддівства на 3
хід матчу, у випадку відсутності на матчі
(три) матчі
делегата (інспектора)
Порушення морально-етичних норм і правил
Порушення правил поведінки, загально
відсторонення на 5 (п'ять) матчів
визначених у суспільстві, під час
або на інший визначений термін
відрядження для суддівства матчу
Неетичне, некоректне ставлення до делегата
відсторонення на 5 (п'ять) матчів
(інспектора), регбістів, офіційних осіб,
або на інший визначений термін;
глядачів

Неякісний арбітраж
Покарання за поданням СуддівськоКоли інспектор матчу виставив оцінку
го комітету на термін, визначений
"незадовільно" вперше в сезоні
СК
Покарання за поданням СК на
7.9
Коли інспектор матчу виставив оцінку
термін, визначений СК
"незадовільно" повторно в сезоні
Покарання за поданням СК на
7.10
У разі подальшого неякісного арбітражу
термін, визначений СК
❖ З урахуванням всіх обставин характеру дисциплінарних порушень
можливе застосування санкцій у вигляді переведення судді для
виконання своїх обов'язків у лігу нижчу за рангом на визначений або
невизначений термін.
7.8

❖ Усі дисциплінарні санкції повинні вноситися до атестаційної картки
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(ліцензії) судді з подальшим урахуванням.
❖ Колегія суддів ФРУ, при розгляді випадків порушень суддями
діючих вимог, повинна тимчасово відсторонити суддю від суддівства
змагань на період з'ясування обставин та винесення свого рішення.
❖ Дисциплінарна санкція, застосована до судді матчу, діє у наступному
колі змагань або наступному ігровому сезоні.
8. Відповідальність делегата (інспектора)
За дисциплінарні вчинки під час ігор офіційних змагань ФРУ до делегата
(інспектора) застосовуються такі санкції:
8.1

Неявка на навчально-практичні семінари без
поважних причин

8.2

Неявка або запізнення на матч без поважних
причин
Неохайно заповнений або несвоєчасно поданий
рапорт делегата (інспектора) вперше

8.3
8.4
8.5

8.6

8.7

8.8

Неохайно заповнений або несвоєчасно поданий
рапорт делегата (інспектора) повторно
Неохайно заповнений або несвоєчасно поданий
рапорт делегата (інспектора) більше 2-х
випадків
Упереджене інспектування, фальсифікація при
внесенні (або невнесенні) в рапорт записів про
попередження, вилучення гравців (офіційних
осіб), приховування фактів неспортивної
поведінки регбістів, тренерів, офіційних осіб,
суддів, глядачів
Недотримання вимог Регламентних документів
щодо організації і проведення матчу
Порушення морально-етичних норм під час
відрядження та інспектування, некоректне
відношення до арбітрів, тренерів, регбістів,
офіційних осіб, глядачів

Відсторонення від виконання
обов’язків на термін до наступного
семінару.
відсторонення від
інспектування на 3 (три) гри
відсторонення від
інспектування на 2 (дві) гри
відсторонення від
інспектування на 5 (п'ять) ігор
відсторонення від
інспектування на визначений
або невизначений термін.
відсторонення від
інспектування на визначений
або невизначений термін.

відсторонення від
інспектування на 5 (п'ять)
матчів
відсторонення від
інспектування на 5 (п'ять)
матчів
у разі повторного порушення
- на додатково визначений або
невизначений термін.

❖ ДК ФРУ при розгляді випадків дисциплінарних порушень
делегатами (інспекторами), повинна відсторонити делегата
(інспектора) від інспектування матчів змагань на період з'ясування
обставин та винесення рішення.
❖ Дисциплінарна санкція, застосована до делегата (інспектора), діє у
наступному колі змагань або наступному сезоні.

9. Заключні положення
9.1. Штрафні санкції за дисциплінарні порушення перераховуються в
п'ятиденний термін від дня ухвали їх ДК ФРУ або Радою ФРУ на рахунок ФРУ.
9.2. Контроль за виконанням рішень ДК ФРУ та Ради ФРУ покладається на
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адміністрацію ФРУ.
9.3. Дисциплінарні порушення, скоєні до набуття чинності цих Дисциплінарних
правил, регулюються попередніми Дисциплінарними правилами ФРУ.
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