ФЕДЕРАЦІЯ ВОДНОГО ПОЛО УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Президії ФВПУ
від 30.11.2020

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС
1.1.

1.2.

1.3.

1. Завдання Кодексу
Завданням Дисциплінарного кодексу Всеукраїнської громадської
організації «Федерація водного поло України» (далі, відповідно –
Кодекс та ФВПУ) є реалізація мети ФВПУ щодо організації і проведення
спортивних змагань з водного поло, удосконалення взаємовідносин між
суб’єктами у сфері водного поло, а також впровадження єдиних
принципів дисциплінарної практики на основі визначення співмірних
санкції за відповідні порушення.
В цьому Кодексі містяться правові положення, що обумовлюють
підстави і порядок застосування дисциплінарних та інших санкцій до
суб’єктів сфери водного поло за порушення Правил змагань з водного
поло (далі – Правила змагань), статутних і регламентних документів
ФВПУ.
Даний Кодекс застосовуються у всіх справах щодо застосування санкцій
до суб’єктів водного поло, які розглядаються дисциплінарними
органами ФВПУ.

2. Загальні положення
2.1. Дисциплінарними органами ФВПУ є:
2.1.1. Рефері, які здійснюють суддівство матчів і вповноважені на
трактування Правил гри і застосовування санкцій до учасників матчів;
2.1.2. Головна суддівська колегія змагань (далі – ГСК), яка вповноважена
переглядати рішення рефері у разі подання протесту, а також має
компетенцію щодо розгляду всіх випадків порушень, які були
здійснені учасниками змагань з водного поло протягом всього періоду
їх проведення в порядку, визначеному Правилами та регламентом
змагань;
2.1.3. Контрольно-дисциплінарна комісія ФВПУ (далі – КДК), як орган
здійснення правосуддя в сфері водного поло першої інстанції – при
розгляді всіх випадків порушень статутних і регламентних документів
ФВПУ за заявами суб’єктів водного поло або за власної ініціативи; як
орган другої (апеляційної) інстанції при перегляді рішень ГСК (окрім
рішень про встановлення результату матчів та розгляду протестів).
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2.2. Суб’єктами сфери водного поло є юридичні та фізичні особи, а саме:
2.2.1. Юридичні особи: громадські об’єднання фізкультурно-спортивного
напрямку, ватерпольні федерації всеукраїнського, обласного та міського
рівнів, спортивні та ватерпольні клуби, фізкультурно-спортивні
товариства, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячоюнацькі школи олімпійського резерву, школи вищої спортивної
майстерності, заклади спеціалізованої освіти із специфічними умовами
навчання, інші юридичні особи, задіяні у сфері водного поло;
2.2.2. Фізичні особі: спортсмени-ватерполісти, тренери з водного поло,
спортивні судді, члени ГСК змагань, керівники, лікарі та інші
представники команд (клубів), представники організаторів змагань та
ФВПУ, вболівальники команди (клубу), інші особи, задіяні у сфері
водного поло.
2.3. Всі суб’єкти сфери водного поло зобов’язані виконувати рішення
Дисциплінарних органів ФВПУ.
2.4. Юридичні особи несуть відповідальність за поведінку (дії та бездіяльність)
своїх спортсменів, тренерів, вболівальників, офіційних осіб, органів
управління, представників, інших громадян, безпосередньо пов’язаних із
діяльністю таких юридичних осіб.
2.5. Якщо в цьому Кодексі та в інших статутних і регламентних документах
ФВПУ відсутні положення, що регулюють спірні відносини,
Дисциплінарні органи ФВПУ приймають рішення за аналогією до норм
Європейської ліги з водних видів спорту (LEN), Міжнародної федерації
плавання (FINA), Всесвітнього антидопінгового агентства, які
безпосередньо регулюють спірні відносини, та згідно з принципами
законності, справедливості та неупередженості.
3.1.

3.2.

3.3.

3. Визнання юрисдикції
Для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між
суб’єктами водного поло в межах дії Статуту і регламентних документів
ФВПУ, суб’єкти водного поло повинні використовувати виключно
внутрішні засоби правового захисту в межах норм статутних і
регламентних документів ФВПУ, а також в Спортивному арбітражному
суді при НОК як суді останньої інстанції.
У випадку подання позовної заяви до місцевих загальних судів для
вирішення таких спірних питань, КДК рекомендує заявнику відмовитися
від позову шляхом подання відповідної заяви до суду, наслідком чого
повинно стати закриття провадження у справі судом загальної юрисдикції.
У випадку невиконання цієї умови до заявника може бути застосована
санкція у вигляді заборони здійснювати діяльність, пов’язану з водним
поло, на певний термін або довічно.
Усі питання притягнення до відповідальності та застосування санкцій за
порушення антидопінгових правил регулюються Кодексом ВАДА.
_________________________________________
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4. Принципи поведінки та види порушень
4.1. Суб’єкти водного поло зобов'язані поводити себе відповідно до
принципів лояльності, чесності, порядності, спортивної етики, поваги до
інших учасників змагань та дотримання законодавства України.
4.2. Кожний, хто своєю поведінкою і/або висловами ставить під сумнів
репутацію водного поло та органів ФВПУ, а також порушує названі
вище принципи, може бути притягнутий до відповідальності.
4.3. Видами порушень в сфері водного поло є:
4.3.1. порушення Правил змагань з водного поло;
4.3.2. бійка, неспортивна, агресивна поведінка (індивідуальна чи команди);
4.3.3. нанесення травми з використанням предметів;
4.3.4. образлива поведінка, що порушує морально-етичні норми;
4.3.5. неспортивна поведінка в матчі, відсутність спортивної боротьби;
4.3.6. невиконання вимог рефері матчу або делегата змагань;
4.3.7. неявка або прибуття на змагання із запізненням;
4.3.8. участь у матчі спортсмена, який не був заявлений, або був заявлений
з порушеннями регламентних норм;
4.3.9. навмисні дії, які спричиняють припинення або відміну матчу;
4.3.10. відсутність представника команди (клубу) на мандатній комісії;
4.3.11. відсутність у складі команди судді (окрім команд Супер-ліги);
4.3.12. застосування допінгу;
4.3.13. залякування, погрози, інші види зазіхання на свободу особистості;
4.3.14. фальсифікація документів;
4.3.15. неправомірний вплив результат змагань (матчу);
4.3.16. невиконання рішень та директив Дисциплінарних органів ФВПУ;
4.3.17. невиконання регламентних та/або статутних норм ФВПУ;
4.3.18. поведінка, яка шкодить репутації водного поло та/або ФВПУ;
4.3.19. невиконання зобов’язань, визначених правочинами між суб’єктами
водного поло;
4.3.20. неналежна поведінка вболівальників;
4.3.21. будь-які інші вчинки, що мають наслідком негативний вплив на хід
або результат матчу;
4.3.22. інші порушення, передбачені цим Кодексом, статутними та
регламентними нормами ФВПУ.
4.4. Спроба здійснити порушення, а також підбурювання іншої особи до
здійснення порушення, прирівнюються до вчинення такого порушення.
_________________________________________
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5. Види дисциплінарних санкцій
5.1. Дисциплінарні санкції, які застосовуються до суб’єктів водного поло:
5.1.1. зауваження – застосовуються за нетяжке або ненавмисне порушення
як захід запобігання вчинення аналогічних порушень в майбутньому;
5.1.2. попередження – застосовуються за нетяжке або ненавмисне
порушення і може містити застереження про можливість застосування
за наступні аналогічні порушення більш серйозних санкцій;
5.1.3. вилучення – вимога рефері залишити ігрове поле (вилучення гравця з
води) з правом на заміну вилученого гравця, чи без права на таку
заміну, або вимога залишити ігрову зону (вилучення гравця під час
перерви, до або після матчу, або офіційної особи в любий час);
5.1.4. відсторонення – заборона суб’єкту водного поло брати участь у
наступному матчі/матчах або змаганні/змаганнях з водного поло тієї
ж категорії, до якої віднесено матч, у зв’язку з яким вчинене
порушення, та перебувати на території проведення таких заходів;
5.1.5. призначення штрафних кидків;
5.1.6. обов’язковий грошовий внесок від 1000 до 20000 гривень для
юридичних осіб, від 500 до 3000 гривень для фізичних осіб;
5.1.7. анулювання результату змагань (матчу, туру);
5.1.8. зарахування технічної поразки;
5.1.9. позбавлення турнірних очок в поточних та/або майбутніх змаганнях;
5.1.10. переведення до нижчої ліги;
5.1.11. позбавлення звання та/чи нагороди;
5.1.12. заборона знаходитись у місті проведення змагань;
5.1.13. відміна проведення запланованих змагань в конкретному місці;
5.1.14. дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників
майбутніх змагань (матчів, турів) на певний період або довічно;
5.1.15. позбавлення права брати участь у зазначеній кількості змагань
(матчів, турів) або протягом визначеного терміну або довічно;
5.1.16. позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного
терміну або довічно;
5.1.17. заборона здійснювати діяльність, пов’язану з водним поло, на певний
термін або довічно;
5.1.18. тимчасове припинення членства або виключення зі складу ФВПУ.
5.2. Додатково до застосованої дисциплінарної санкції Дисциплінарним
органом ФВПУ може бути видана директива про обов’язкове
відшкодування порушником витрат та збитків, понесених іншими
суб’єктами водного поло внаслідок неправомірних дій порушника.
_________________________________________
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

6. Умови застосування дисциплінарних санкцій
Санкції до суб’єктів водного поло застосовуються тільки
Дисциплінарними органами ФВПУ, які приймають відповідні рішення
самостійно і незалежно на підставі Правил змагань, цього Кодексу,
статутних і регламентних документів ФВПУ.
Санкції застосовуються незалежно від того, здійснені порушення
навмисно чи з необережності (форма вини), з урахуванням всіх обставин
справи, зважаючи на тяжкість порушень, характеристику особи, до якої
застосовується санкція, та її особисте ставлення до порушення (ступінь
вини). Санкції можуть застосовуватися у сукупності.
Повторністю порушення є вчинення такого самого та/або іншого
схожого за природою порушення, за яке до особи вже застосовувалися
санкції протягом останніх трьох років, що враховується при
застосуванні санкцій як обтяжуюча обставина.
Якщо однією особою вчинено декілька порушень, за які передбачено
застосування санкцій, застосовується найбільша з передбачених
санкцій. Якщо представниками однієї команди та/чи юридичної особи
вчинено сукупність порушень, до такої команди чи юридичної особи
можуть бути застосовані додаткові санкції за сукупність порушень.
Санкції можуть застосовуватись умовно з встановленням терміну,
протягом якого особа повинна довести своє виправлення.
Застосована до особи санкція може бути зменшена за заявою
ватерпольної федерації, підтриманої щонайменше двома іншими
ватерпольними федераціями обласного (міського) рівня.
Застосовані санкції мають бути співмірними до порушення і відповідати
меті запобігання порушенням у майбутньому.
7. Процедура розгляду питань та винесення рішень
Санкції до учасників змагань до, під час та після проведення змагань
застосовуються рефері матчу та ГСК змагань за процедурою,
визначеною Правилами змагань та регламентом відповідних змагань.
Якщо під час змагань порушення вчинене особою, яка входить до складу
ГСК або є офіційним представником юридичних осіб, що задіяні у
змаганнях, така особа негайно відстороняється від виконання своїх
обов’язків, а матеріали щодо вчиненого нею порушення негайно
передаються на розгляд ГСК з обов’язковим повідомленням
адміністрації ФВПУ. ГСК може самостійно розглянути справу про таке
порушення з дозволу ФВПУ та відсутності вимоги про передачу справи
на розгляд до КДК.
_________________________________________
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Процедура розгляду питань КДК визначена Положенням «Про
організацію та діяльність контрольно-дисциплінарної комісії ФВПУ».
7.4. Якщо суб’єкт водного поло бажає порушити розгляд питання на КДК,
він має направити на електронну адресу ФВПУ (h2polo@ukr.net)
письмову заяву, яка має містити:
7.4.1. найменування (для юридичних осіб) або ім'я та прізвище (для
фізичних осіб) сторін, їх адреси, реквізити засобів зв’язку;
7.4.2. зміст вимог заявника;
7.4.3. виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги;
7.4.4. зазначення доказів, копії документів, що підтверджують викладені в
заяві обставини;
7.4.5. перелік документів та матеріалів, що додаються до заяви;
7.4.6. інші відомості, необхідні для правильного вирішення питання;
7.4.7. дату заяви та підпис заявника.
7.5. Датою подання заяви до КДК вважається дата її відправлення (з усіма
доданими матеріалами) на офіційну електронну адресу ФВПУ.
7.6. Заяви, подані до КДК без дотримання визначених вимог, приймаються
до розгляду після усунення недоліків, для чого КДК може встановити
строк не більше 10 календарних днів. У разі не усунення недоліків у
встановлений строк, подана заява може бути залишена без розгляду.
7.7. Розгляд питань може проводитись КДК без виклику зацікавлених сторін.
При цьому особам, щодо яких розглядається питання про застосування
санкцій, гарантується право надання особистих пояснень щодо
вчиненого порушення та оцінку таких пояснень при винесенні рішення.
7.8. З метою забезпечення правильного вирішення питання КДК може
залучити до участі в справі представників зацікавлених сторін, свідків,
витребувати додаткові докази, документи, пояснення, призначити
проведення експертизи та вчиняти інші дії на власний розсуд.
7.9. Сторони повинні довести обставини, на які вони посилаються як на
підстави своїх вимог чи заперечень.
7.10. Інформація про обставини та інциденти, що мали місце під час змагань,
відображена в офіційних звітах ГСК, вважається достовірною. При
цьому зацікавлені сторони можуть надавати докази наявності помилок і
неповноти інформації в офіційних звітах.
7.11. При оцінці доказів КДК діє на власний розсуд, приймає рішення на
основі власних суджень і внутрішнього переконання, які ґрунтуються на
всебічному, повному й об’єктивному дослідженні наявних доказів.
7.12. Члени Дисциплінарних органів ФВПУ та всі учасники дисциплінарних
проваджень зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації,
отриманої ними в зв’язку з дисциплінарним провадженням.
_________________________________________
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7.13. Рішення рефері та ГСК відображаються в протоколах матчів/змагань.
7.14. Витяги з рішень КДК направляються на офіційну електронну адресу
ватерпольної федерації за належністю сторін, за заявою яких та щодо
яких приймались рішення (зацікавлені сторони).
7.15. Рішення КДК вважається отриманим зацікавленою стороною в день
відправлення витягу. Витяги з рішень КДК також можуть бути
опубліковані на офіційному сайті ФВПУ (окрім випадків, якщо хоча б
одна з зацікавлених сторін заперечує щодо такої публікації або якщо це
очевидно порушує права та інтереси хоча б однієї зі сторін).
7.16. Описки та помилки, допущені в тексті витягу, що не стосуються суті
розглянутого питання, можуть бути виправлені без винесення окремої
ухвали. Помилки, що стосуються суті питання, виправляються ухвалою
КДК на прохання сторони чи за власної ініціативи.
7.17. КДК може переглянути рішення, яке набрало законної сили, за
нововиявленими обставинами. Підставою для такого перегляду є істотні
для справи обставини, що не були і не могли бути відомі зацікавленим
сторонам та КДК на час розгляду справи і винесення рішення.
7.18. Фінансові витрати на підготовку та проведення засідань КДК
покриваються за рахунок ФВПУ. Інші витрати (на проведення
експертизи, відрядження представників зацікавлених сторін, залучення
свідків тощо) здійснюються за рахунок зацікавлених сторін.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

1

8. Оскарження рішень
Рішення рефері оскарженню не підлягають, окрім рішень щодо
застосованих під час матчів санкцій, які можуть бути оскаржені до ГСК
в порядку подання протесту, встановленому регламентом змагань.
Рішення ГСК щодо результатів розгляду протестів та/або встановлення
результатів матчів є остаточними та оскарженню не підлягають.
Рішення ГСК щодо застосування санкцій у вигляді сплати обов’язкового
грошового внеску, відсторонення, відшкодування витрат, відміни
проведення змагань тощо можуть бути оскаржені до КДК не пізніше 7
календарних днів з моменту їх винесення.
Рішення КДК може бути оскаржене до Спортивного арбітражного суду
при Національному олімпійському комітеті України (САС) у порядку,
встановленому Статутом ФВПУ, положенням ФВПУ «Про організацію
та діяльність КДК» та регламентом САС1. Апеляція до САС може бути
подана зацікавленою стороною протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з
моменту отримання повного тексту рішення КДК.

http://noc-ukr.org/about/structures/sportivniy-arbitrazhniy-sud/reglament-sas/

_________________________________________
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9. Набуття чинності рішеннями та порядок їх виконання
Рішення, прийняті Дисциплінарними органами ФВПУ, набувають
чинності після закінчення строку на їх оскарження, якщо інше не
визначено в самому рішенні.
Рішення Дисциплінарних органів ФВПУ виконується в порядку і
строки, встановлені самим рішенням. Якщо строк виконання не
встановлений, рішення підлягає негайному виконанню.
Санкції у вигляді обов’язкового грошового внеску, застосовані до
спортивної команди, підлягають виконанню ватерпольною федерацією,
яка оформлювала заявку на участь даної команди у змаганнях.
Якщо рішення Дисциплінарного органу ФВПУ в частині сплати
обов’язкового грошового внеску не виконане до початку чергового туру
змагань, команда не допускається до подальшої участі в змаганнях.
Наслідком невиконання в зазначений строк рішень Дисциплінарного
органу ФВПУ може бути застосування додаткових санкцій за рішенням
ГСК чи КДК.

10. Набуття чинності Кодексом
10.1. Перелік санкцій, що застосовуються за певні порушення, визначений в
Додатку № 1 до цього Кодексу. Перелік не є вичерпаним, санкції до
суб’єктів водного поло застосовуються також у відповідності до норм
Правил змагань, статутних і регламентних документів ФВПУ.
10.2. Даний Кодекс набуває чинності з моменту його опублікування на
офіційному сайті ФВПУ.
_________________

_________________________________________
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Додаток 1
до Дисциплінарного кодексу ФВПУ
затвердженого рішенням Президії від 30.11.2020

ПЕРЕЛІК
санкцій, що застосовуються до суб’єктів водного поло за порушення
Правил змагань, статутних та регламентних документів
Вид санкції
п/
п

Фізичні особи
Вид порушення

спортсмени,
тренери

спортивні судді, делегати,
представники команд
(клубів), інші офіційні
особи

1

Порушення Правил змагань до,
під час та після матчу

2

Індивідуальна агресивна
поведінка (бризкання водою,
вигукування імен, загрози,
коментарі, жести тощо)

3

Невиконання вимог рефері або
делегата

4

Образлива поведінка, що
порушує морально-етичні норми

5

Бійка, агресивна поведінка
(групи осіб)

Зауваження, чи попередження, чи вилучення (на
розсуд рефері) з можливим подальшим
відстороненням до 5 матчів (на розсуд ГСК)
Вилучення з подальшою
Вилучення (на розсуд
забороною знаходитись
рефері) з подальшим
у місці проведення
відстороненням від 1 до
змагань від 2 до 5 матчів
5 матчів (на розсуд ГСК)
(на розсуд ГСК)

6

Нанесення травми іншим
учасникам змагань з
використанням предметів

Відсторонення на термін
від 6 місяців до 1 року
(на розсуд ГСК)

7

Агресивна поведінка в адресу
суддів, офіційних осіб матчу
та/або представників ФВПУ

Попередження, вилучення (на розсуд рефері) з
подальшим можливим відстороненням (забороною
знаходитись у місці проведення змагань) від 3
матчів до довічного терміну на розсуд ГСК або КДК

Зауваження, чи попередження, чи призначення
штрафних кидків, чи вилучення (на розсуд рефері) з
можливим подальшим відстороненням до 3 матчів
(на розсуд ГСК)

Відсторонення на термін
від 1 року до довічного
терміну (на розсуд ГСК)

Юридичні особи, команди (клуби)
команди спортивних та
ватерпольних клубів,
ФСТ, ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ…

ватерпольні федерації
обласного і місцевого
рівнів та їх керівники

Обов’язковий грошовий
внесок при відсторонені
до 2500 грн.

Забезпечення
сплати внеску з боку
команди (клубу)

Обов’язковий грошовий
внесок до 5000 грн.

10

8

Неспортивна поведінка в матчі
(відсутність ознак ведення
спортивної боротьби)

9

Участь у матчі спортсмена, який
не був заявлений, або заявлений
з порушеннями регламентних
норм

10

Навмисні дії, які спричиняють
припинення матчу

11

Навмисні дії, які спричиняють
відміну матчу

12

Погрози залишити ігровий
майданчик з боку команди

Відсторонення від 3
матчів до довічного
терміну в залежності від
форми і ступеня вини
Відсторонення від
подальшої участі в
змаганнях (а можливо
також і у наступних
змаганнях на розсуд
ГСК)
Відсторонення до 3
матчів

(Не є суб’єктом
порушення)

(Не є суб’єктом
порушення)

Обов’язковий грошовий
внесок до 3000 грн. та
відсторонення до 5
матчів

Обов’язковий грошовий
внесок до 5000 грн.
Технічна поразка з
рахунком (0:10) в усіх
матчах, проведених з
таким порушенням.
Суперникам – технічна
перемога (10:0)
Зарахування технічної
поразки (0:10) в
припиненому чи
відміненому матчі та
обов’язковий грошовий
внесок 10000 грн.

Забезпечення
сплати внеску з боку
команди (клубу)
Обов’язковий
грошовий внесок 5000
грн.

Забезпечення
сплати внеску з боку
команди (клубу)

Обов’язковий грошовий внесок 1000 грн.
за кожний зафіксований випадок такої погрози

Несвоєчасне повідомлення
інших учасників змагань про
наявність форс-мажорних
13
обставин, чи запізнення команди
на змагання, що спричинило
наслідки

Обов’язковий грошовий
внесок до 1500 грн

Обов’язковий грошовий внесок до 1500 грн та
повне відшкодування іншим учасникам змагань
витрат, понесених через таке несвоєчасне
повідомлення про форс-мажорні обставини чи
запізнення на змагання

Несвоєчасне повідомлення
іншим учасникам змагань про
14
розклад матчів чи несвоєчасне
подання звітів головним суддею

До головного судді
змагань, який
несвоєчасно подав
результати ігор чи звіт
про змагання – 500 грн.

До організатора змагань (клубу, команди), який не
повідомив (несвоєчасно повідомив) розклад матчів
- обов’язковий грошовий внесок – 1000 грн.

Можливість доступу сторонніх
15
осіб до суддівської кімнати

(Не є суб’єктом
порушення)

(Не є суб’єктом порушення)

До організатора
змагань - обов’язковий
грошовий внесок – 500
грн.

11
Незабезпечення умов для
належного проведення змагань в
16 т.ч.: зіпсовані чи відсутні табло,
мікрофон, інша техніка, невірна
розмітка майданчику тощо
Відсутність представника
17 команди (клубу) на мандатній
комісії
Відсутність у складі команди
18
судді (окрім команд Супер-ліги)
19

Присутність сторонніх осіб на
лаві запасних гравців команди

Будь-які інші вчинки, що можуть
20 негативно вплинути на хід та/або
результат матчу
21

Залякування, погрози, інше
зазіхання на свободу особистості

22 Фальсифікація документів

Неправомірний вплив на
23
результат змагань (матчу)

До організатора
змагань - обов’язковий
грошовий внесок 2500
грн.

(Не є суб’єктом порушення)

(Не є суб’єктом порушення)

Обов’язковий грошовий
внесок 2500 грн.

(Не є суб’єктом порушення)

Обов’язковий грошовий
внесок 5000 грн.

(Не є суб’єктом порушення)

Обов’язковий грошовий
внесок 1500 грн.

Забезпечення сплати
внеску

Відсторонення на термін
від 3 місяців до 1 року
(на розсуд ГСК)

Відсторонення на термін
від 6 місяців до довічно
(на розсуд ГСК)

Анулювання результату
матчу з зарахуванням
технічної поразки винній
команді/командам

Обов’язковий
грошовий внесок до
5000 грн.

Відсторонення до 2
матчів

Відсторонення до 5
матчів

Обов’язковий грошовий
внесок 1500 грн.

Забезпечення сплати
внеску

Відсторонення на термін
до 1 року

Відсторонення на термін
від 6 місяців до
довічного терміну

Позбавлення права
здійснювати діяльність
у сфері водного поло до
довічного терміну

(Не є суб’єктом
порушення)

Позбавлення права
виконувати свої функції
у сфері водного поло до
довічного терміну

Дискваліфікація з
поточних змагань та/або
переведення до нижчої
ліги
Дискваліфікація з
поточних змагань та/або
виключення з числа
учасників майбутніх
змагань та/або
переведення до нижчої
ліги

Позбавлення права
здійснювати діяльність
у сфері водного поло до
довічного терміну

12

Невиконання рішень та директив
24
Дисциплінарних органів ФВПУ

25

Невиконання регламентних
та/або статутних норм ФВПУ

26

Поведінка, яка шкодить
репутації водного поло та ФВПУ

Відсторонення на термін
до виконання рішення
Дисциплінарних органів
ФВПУ

Позбавлення права
виконувати свої функції
у сфері водного поло до
довічного терміну

Дискваліфікація з
поточних змагань та/або
виключення з учасників
майбутніх змагань до
довічного терміну

Позбавлення права
здійснювати діяльність
у сфері водного поло до
довічного терміну

Санкції застосовуються за рішенням Дисциплінарних органів ФВПУ в залежності від суб’єкта
порушення, форми і ступеня вини у вигляді обов’язкового грошового внеску до 20000 грн. та/або
відсторонення чи позбавлення права здійснювати діяльність у сфері водного поло до довічного терміну
та/або позбавленням звань та нагород

Сукупність більше 3 порушень,
вчинених протягом одних
змагань, які носять зухвалий,
28 грубий, агресивний характер
та/або демонструють прояв
відвертої неповаги до інших
учасників змагань

Видання Дисциплінарними органами ФВПУ директив, які примушують до виконання правочинів між
суб’єктами водного поло. Невиконання таких директив може мати наслідком застосування санкцій у
вигляді обов’язкового грошового внеску до 5000 грн. та/або відсторонення до виконання рішення
Дисциплінарного органу та/або позбавленням звань та нагород
Дискваліфікація з
Обов’язковий
поточних змагань та/або
грошовий внесок до
Позбавлення права
виключення з учасників
10000 грн та/або
виконувати свої функції
Відсторонення від 1 року
майбутніх змагань від 1
позбавлення права
у сфері водного поло від
до довічного терміну
матчу до 1 року та/або
здійснювати діяльність
1 року до довічного
проведення домашніх
у сфері водного поло
терміну
матчів та/або
від 1 року до довічного
позбавлення до 6 очок
терміну

Відмова без поважних підстав
від участі в офіційних заходах з
водного поло (в т.ч. з підготовки
та виступах у складі збірних
29
команд України з водного поло,
відмова команди від участі у
змаганнях чи неявка команди на
змагання)

З боку судді чи делегата
З боку членів збірних
від участі в змаганнях
команд від участі в
Чемпіонату, якщо раніше
заходах збірних команд він підтвердив
позбавлення права брати можливість своєї участі в
участь в інших
заході – обов’язковий
змаганнях
грошовий внесок 3000
грн.

Невиконання зобов’язань,
27 визначених правочинами між
суб’єктами водного поло

Технічна поразка з
рахунком (0:10) в
матчах, які не проведені
через відмову чи неявку

Обов’язковий
грошовий внесок за
відмову чи неявку
заявленої командди:
Суперліга - 20000 грн.
Вища ліга - 10000 грн.
Змагання юніорів та
юнаків - 5000 грн.
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Неналежна поведінка
30 вболівальників (насильницькі
дії)

Інші порушення, передбачені
31 даним Кодексом, статутними та
регламентними нормами ФВПУ

Обов’язковий грошовий внесок 5000 грн. та
заборона на проведення 2 домашніх матчів. Якщо
порушення має наслідком завдання майнової
(Не є суб’єктом порушення)
шкоди іншим учасникам змагань: грошовий внесок
10000 грн. + заборона на проведення 4 домашніх
матчів + позбавлення 6 турнірних очок.
Санкції за інші порушення, передбачені Дисциплінарним кодексом ФВПУ, статутом ФВПУ, регламентом
змагань, іншими регламентними документами ФВПУ та законодавством України, застосовуються
Дисциплінарними органами ФВПУ з дотриманням принципів законності, справедливості,
неупередженості, зменшення негативних проявів у сфері водного поло і запобігання вчинення
правопорушень учасниками змагань з водного поло в наступному.
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