ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Федерації регбі України
___________________Г.В.Джангирян
«____» ____________2008 р.

Положення про Дисциплінарну Комісію
Федерації Регбі України

м. Київ
2008 р.

Загальні положення
1.1. Федерація Регбі України (далі - ФРУ) відповідно до положень Статуту утворює
Дисциплінарну комісію (далі - ДК), яка є незалежним і постійно діючим органом ФРУ. ДК
ФРУ забезпечує реалізацію положень Дисциплінарних правил ФРУ під час проведення
офіційних змагань ФРУ .
1.2. Всі члени ФРУ: клуби, тренери, спортсмени, судді, офіційні особи повинні дотримуватися
принципів Чесної Гри, діючих Правил гри, які видані Міжнародною Федерацією регбі
(ИРБ) та усвідомлюють, що ДК ФРУ має специфічні дисциплінарні приоритетні
повноваження стосовно розгляду, застосування та трактування Дисциплінарних правил
ФРУ.
1.3. Всі члени ФРУ зобов’язані виконувати рішення ДК, які є обов’язковими для виконання
всіма сторонами.
1.4. В своїй діяльності ДК підзвітна Президії ФРУ.

2.

Основні завдання та функції ДК
2.1. Основні завдання ДК ФРУ – реалізація впровадження Дисциплінарних правил ФРУ з
метою впровадження єдиних принципів дисциплінарної практики норм поведінки та
діяльності членів ФРУ у сфері регбі в Україні на основі визначення відповідних санкцій за
порушення вимог регламентних документів ФРУ (регламентів та положень про змагання,
правил гри, інструкцій, рішень, директив ФРУ та її підрозділів, тощо).
2.2. В прийнятті своїх рішень ДК керується Законодавством України, Статутом ФРУ,
Дисциплінарними правилами та іншими регламентними документами ФРУ.
2.3. На своїх засіданнях ДК розглядає випадки дисциплінарних порушень норм поведінки та
діяльності, допущених членами ФРУ, (слухання дисциплінарних справ), зазначених в п.
2.1 цього положення, на підставі звітів арбітрів та інспекторів матчів змагань з регбі або
звернень СТК чи офіційних представників команд-учасниць офіційних змагань ФРУ.
2.4. ДК контролює хід виконання пунктів положень та регламентів проведення змагань ФРУ
командами-учасницями та в разі необхідності застосовує відповідні дисциплінарні та
штрафні санкції до учасників змагань, які є порушниками відповідних регламентів.

3.

Структура та склад ДК
3.1. ДК створюється в складі п’яти осіб. Президія ФРУ за поданням Президента ФРУ
призначає затверджує Голову комісії, який головує на засіданнях комісії.
3.2. За поданням Голови комісії Президія ФРУ затверджує склад комісії строком на 4 роки.
3.3. Заступник голови комісії і секретар, який веде справи та протоколи комісії, обираються із
членів ДК на своєму першому засіданні.
3.4. Комісія повноважна приймати рішення в разі присутності на засіданні не менше 60% своїх
членів.
3.5. Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю голосів. В разі невизначеності
більшості голосів, приймається рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.
3.6. Повноважний представник ДК (призначається Головою ДК ФРУ) входить до складу СТК
ФРУ з правом дорадчого голосу. – согласовать с Положением об СТК.
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4.

Дисциплінарна процедура ДК ФРУ
4.1. Дисциплінарна процедура ДК ФРУ ( далі - Процедура) визначає порядок розгляду питань і
винесення рішень ДК.
4.2. Засідання ДК скликає і веде Голова комісії за поданням матеріалів, які надійшли до
комісії від уповноважених на те структур/осіб (п. 2.3 цього положення). Присутність
Голови та Секретаря комісії на засіданнях є обов’язковою.
4.3. На секретаря ДК покладається зобов’язання підготовки документів для розгляду питань
порядку денного, ведення протоколу, тощо.
4.4. Обов’язковий грошовий внесок за подання протесту на гру – 100 гривень. У разі
задоволення протесту грошовий внесок повертається. – согласовать с Регламентом.
4.5. На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до розгляду справи.
Запрошені особи та інші присутні - не члени комісії, повинні мати документ, що
підтверджує їх повноваження.
4.6. Обставини справи, подані в звітах офіційних осіб ФРУ, у тому числі суддів і інспекторів
матчу, вважаються достовірним.
4.7. ДК при розгляді справ повинна брати до уваги тільки письмові свідчення офіційних осіб,
первинні відео матеріали, записані у безперервному режимі з відліком часу, матеріали
консультацій та висновки експертів, надані в письмовому вигляді.
4.8. Під час голосування з питань справи, що розглядається, будь-які особи, окрім членів ДК,
не можуть бути присутні на засіданні.
4.9. Члени ДК зобов’язані дотримуватися конфіденційності, не розголошувати і не
коментувати порядок розгляду та результати голосування з питань порядку денного.
4.10. Розглянуті питання оформляються протоколом засідання, до якого додаються використані
матеріали.
4.11. Копія протоколу засідання ДК наступного дня після його затвердження передається до
Спортивно-технічної комісії ФРУ.
4.12. Усі зацікавлені сторони повідомляються про прийняття рішення у письмовій формі (витяг
з протоколу ДК) протягом 3-х днів.
4.13. Якщо з’ясовуються вагомі факти, які були раніше невідомими, ДК може поновити розгляд
справи, закритої навіть після прийняття остаточного рішення.
4.14. В разі звернення до СТК або Президії ФРУ офіційних представників організацій чи осіб,
які проходили по справі, з незгодою на прийняте рішення ДК, воно розглядається на
засіданні Спортивно-технічної комісії ФРУ з участю Голови ДК. Рішення СТК у цьому
випадку приймається з урахуванням позиції ДК (Голова ДК голосує разом з іншими
членами органу з питання, що розглядається) і може бути оскаржене на Президії ФРУ, яка
виносить остаточне рішення.

5.

Заключні положення
5.1. Засідання ДК розглядають справи на підставі матеріалів, що офіційно надходять до комісії
(протоколи ігор, інспекторські звіти, звернення офіційних осіб ФРУ).
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5.2. При розгляді ДК ФРУ випадків, що не регулюються цими Положеннями, рішення
приймаються у відповідності з принципами законності і справедливості.
5.3. Фінансові витрати на організацію роботи ДК покриваються за рахунок ФРУ, за
виключенням витрат на відрядження на засідання комісії зацікавлених сторін.
5.4. Контроль за виконанням рішень ДК ФРУ покладаються на Голову ДК.
5.5. Дисциплінарні порушення, скоєні до набуття чинності цих Положень, регулюються
попередніми Дисциплінарними правилами ФРУ.
5.6. Ці Положення набувають чинності після затвердження Президією ФРУ .
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