
 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

наради з керівниками футбольних клубів, які беруть участь у першості 

Закарпатської області з футболу 

 

м. Мукачево                                                                            14  квітня  2018 р.   

      Будинок футболу ФФЗ           13.30 год.   

Присутні: 

голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран, заступники голови ФФЗ 

Віктор Качур та виконавчий директор ФФЗ Віктор Наскалов, голова Ради 

президентів футбольних клубів Закарпаття Матрунич Іван, голова комітету з 

питань стадіонів та безпеки проведення змагань Жбора Георгій, керівники 

(представники) футбольних клубів, які беруть участь у першості й 

чемпіонаті Закарпатської області з футболу: Балаж Віталій (ФК «Копаня» 

В.Копаня), Біро Павло (ФК «Дерцен»), Боднар Йосип (ФК «Вітязь»), Ковач 

Іван (ФК «Бобовище»), Когутич Тетяна (ФК «Н.Коропець»), Козел Василь 

(ФК «Колос» Ракошино), Криса Іван (ФК «Кінчеш), Лаба Михайло (ФК 

«Невицький замок ОК ДЮСШ Україна»), Поп Іван (ФК «Діброва» Н.Апша), 

Роман Іван (ФК «Рокосово), Химич Володимир (ФК «Карпати» В.Коропець), 

Цимбал Іван (ФК «Боржава»), представники районних міських федерацій 

Сверенко Адальберт (Виноградівський район), Чегіль Олександр 

(Берегівський район), Тарасюк Володимир, голова комітету зі зв’язків із 

громадськістю та ЗМІ.  

 

Голова ГС ФФЗ Дуран І. відкрив нараду й ознайомив із порядком денним. 

 

Порядок денний: 

 

1. Вибори заступників голови Ради президентів футбольних клубів 

Закарпаття. 

Доповідач – Дуран І. 

 

2. Про реєстрацію футболістів та оплату арбітрів змагань із футболу серед 

аматорських команд першої ліги Закарпаття 2018 р. 

                   Доповідач – Дуран І. 

                                                                         

3. Про підготовку стадіонів до змагань із футболу серед аматорських 

команд першої ліги Закарпаття 2018 р. 

Доповідач – Жбора Г. 

 

4. Жеребкування календарів змагань із футболу серед аматорських команд 

вищої та першої ліг Закарпаття 2018 р. 

Доповідач – Качур В. 

 

5. Різне. 



Слухали: Дурана І. про необхідність обрати заступників голови Ради 

президентів футбольних клубів Закарпаття. 

Із першого питання порядку денного в обговорені взяли  участь: Дуран І., 

Матрунич В.  

Вирішили (одноголосно):    

1. Запропоновані Матруничем І. кандидатури заступників голови Ради 

президентів футбольних клубів Закарпаття затвердити: від «Східної» 

зони першої ліги – Балабан М., від «Західної» зони першої ліги – 

Химич В.  

 

Слухали: Дурана І. про реєстрацію футболістів та оплату арбітрів змагань із 

футболу серед аматорських команд першої ліги Закарпаття 2018 р. 

Із другого питання порядку денного в обговорені взяли  участь:                   

Дуран І., Наскалов В., Ковач І., Когутич Т., Козел В.  

Вирішили (одноголосно):    

1. Футболістів команд реєструвати на основі єдиної бази гравців.  

2. При заявці гравців з інших областей за реєстрацію брати внесок у 

розмірі 3 000 грн. Виняток становлять учні ЗОШ, студенти 

стаціонарного навчання та гравці, які вже виступають в області 3 та 

більше років. 

3. Збільшити витрати на бригади арбітрів та інспекторів із розрахунку: 

800 грн. – арбітр у полі, по 500 грн. – судді на лінії та інспектор матчу 

плюс витрати на транспорт із розрахунку 10 л бензину на 100 км. 

 

Слухали: інформацію Жбори Г. про підготовку стадіонів до змагань із 

футболу серед аматорських команд першої ліги Закарпаття 2018 р. 

Із третього питання порядку денного в обговорені взяли  участь:                   

Дуран І., Жбора Г. 

Вирішили (одноголосно):    

1. Інформацію  Жбори Г. про підготовку стадіонів до змагань із футболу 

серед аматорських команд першої ліги Закарпаття 2018 р. узяти до 

відома.  

2. Продовжити роботу з усунення недоліків, виявлених під час інспекції 

футбольної інфраструктури на місцях. 

3. Контроль за виконанням усунення недоліків покласти на Жбору Г.В. 

 

Слухали: інформацію Качура В. про жеребкування календарів змагань із 

футболу серед аматорських команд вищої та першої ліг Закарпаття 2018 р. 

Із четвертого питання порядку денного в обговорені взяли  участь:                   

Дуран І., Качур В., Матрунич В.  

Вирішили (одноголосно):    

1. На основі проведеного жеребкування календарі чемпіонату й першості 

області 2018 р. пропонувати для затвердження на виконкомі ФФЗ. 

2. У разі заявки ФК «Вишково» в Східній зоні першості області внести 

корективи у відповідний календар. 

 



Слухали: Дурана І. про необхідність мати під час матчів працівника 

поліції, лікаря та відеоператора, Наскалова В. про необхідність покращити 

роботу з підготовкою суддів, Качура В. про участь юнаків в обласних 

змаганнях.  

Із п’ятого питання порядку денного в обговорені взяли участь:                   

Дуран І., Качур В., Наскалов В., Матрунич І., Балаж В., Боднар Й. (ФК 

«Вітязь»), Ковач І. (ФК «Бобовище»), Когутич Т. (ФК «Н.Коропець»), Козел В. 

(ФК «Колос» Ракощино), Криса І. (ФК «Кінчеш), Поп І. (ФК «Діброва» 

Н.Апша), Роман І. (ФК «Рокосово), Химич В. (ФК «Карпати» В.Коропець).  

Вирішили (одноголосно):    

1. На кожному матчі повинні бути обов’язковими представник поліції, 

лікар і відеоператор. Додати доповнення до Регламенту: у разі 

невиконання цієї вимоги – клубу зараховується поразка.   

2. У разі потреби з метою забезпечення порядку на стадіонах 

використовувати стюардів.   

3. Юнаків 2000 – 2003 р. н. заявляти в обласних змаганнях на підставі 

єдиної бази гравців. 

4. Ураховуючи дефіцит арбітрів, командам підготувати власні 

кандидатури на арбітраж.  

5. Ураховуючи дефіцит арбітрів, матчі чемпіонату першості й області 

проводити в суботу й неділю (почергово для чемпіонату, Західної та 

Східної зон першості області). 

 

Голова ФФЗ                                                        Дуран І.  

 

 

Секретар наради                                                                  Тарасюк В. 
 

 


