Протокол №1
Засідання Дисциплінарного комітету ВГО «Федерація тенісу України»
20 квітня 2015 року
На засідання Дисциплінарного комітету ВГО «ФТУ» прибули його члени: Ібраімова
М.В., Пивоваров Г.В., Зукін Є.О.
Порядок денний
1. Про систематичні порушення Регламенту ФТУ організатором та головним суддею
турнірів під егідою ФТУ ‐ Білоножко М.Е.
2. Про поведінку батька гравця ФТУ Лагузи Г. під час Зимового Кубку Європи для
дівчат до 14 років.
3. Про поведінку матері гравця ФТУ Шейкіної В. на турнірах ФТУ.
4. Різне.
Головою засідання обраний Зукін Є.О., секретарем Ібраімова М.В.
1. Про систематичні порушення регламенту ФТУ організатором тенісних турнірів під
егідою ФТУ ‐ Білоножко М.Е.
Слухали: Пивоварова Г.В., який доповів про постійні порушення Регламенту ФТУ на
турнірах, що відбуваються у Гранд Адмірал Клубі (м. Ірпінь), спортивним директором
якого є Білоножко М.Е. Також Пивоваров Г.В. повідомив, що багато тренерів та батьків
скаржаться на її непрофесійну поведінку у якості організатора та головного судді змагань.
Зукін Є.О. підтвердив, що на його адресу надходили листи від невдоволених тренерів та
батьків. Також Білоножко М.Е. неодноразово дозволяла собі висловлювання, що
негативно впливають на імідж ФТУ та паплюжать ділову репутацію організації.
Зукін Є.О. запропонував відсторонити Білоножко М.Е. від роботи на змаганнях під егідою
ФТУ в якості організатора, директора турніру або головного судді до 31.12.2015 року.
Поставили на голосування.
За – 3
Проти – 0
Утримались – 0
Вирішили: Відсторонити Білоножко М.Е. від роботи на змаганнях під егідою ФТУ в якості
організатора, директора турніру або головного судді до 31.12.2015 року.
2. Про поведінку батька гравця ФТУ Лагузи Г. під час Зимового Кубку Європи для
дівчат до 14 років.
Слухали: Голову Робочої групи Тренерської Ради та члена Дисциплінарного комітету
Ібраімову М.В., яка доповіла присутнім про інцидент, що стався під час виїзду збірної
команди України на Зимовий Кубок Європи в чеський Раковнік. Команда дівчат віком до
14 років відбула на змагання у наступному складі: Ганна Лагуза, Марта Костюк, Маргарита

Білоконь та капітан команди Бейко Т.І. В другий ігровий день у півфінальному матчі за 5
місце за наполяганням батька, Ганна Лагуза відмовилася від виступу у парному матчі.
Ібраімової М.В., висловила свою думку про те, що така поведінка батька провідного
гравця збірної у цій віковій групі не є припустимою і Дисциплінарний комітет має надати
оцінку цій ситуації.
Пивоваров Г.В. запропонував провести зустріч, в якій проінформувати Лагузу О.М. про
правила поведінки представників гравця на командних змаганнях. Зукін Є.О. задля
уникнення таких ситуацій у майбутньому , прийнявши до уваги, те що такий випадок
стався вперше, оголосити Лагузі О.М. ‐ попередження. У разі повторення такої ситуації
заборонити йому бути присутнім у місці проведення матчів Кубків Європи.
Поставили на голосування.
За – 3
Проти – 0
Утримались – 0
Вирішили: Оголосити Лагузі О.М. ‐ попередження. У разі повторення такої ситуації
заборонити йому бути присутнім у місці проведення матчів Кубків Європи.
3. Про поведінку матері гравця ФТУ Шейкіної В. на турнірах ФТУ.
Слухали: Пивоварова Г.В., який повідомив присутніх про систематичні порушення Кодексу
гравця матір’ю гравця ФТУ Шейкіної В. Він нагадав присутнім, що згідно Кодексу
поведінки гравця ФТУ (п. 3.10), саме гравець відповідальний за поведінку усієї своєї
команди, яка може включати батьків, тренерів та інших представників. На жаль, Шейкіна І.
не вперше неадекватно поводить себе на змаганнях під егідою ФТУ. Біля місяця тому вона
кинула пляшкою з водою у матір гравця ФТУ Кудєльскої. За це гравець Шейкіна В. була
дискваліфікована з турніру та отримала максимальний штраф у 30 рейтингових очок.
Однак, поведінка її матері на змаганнях в Одесі, викликала нову хвилю скарг від інших
батьків на адресу ФТУ. В них усіх зазначається, що Шейкіна І. поводить себе у хамській,
непритаманній тенісним змаганням манері. Ображає гравців та їх представників, та навіть
погрожує їм. Всі ці факти підтверджуються головними суддями змагань ФТУ.
Зукін Є.О. запропонував з огляду на наведені Пивоваровим Г.В. факти заборонити
Шейкіній І. бути присутньою на турнірах під егідою ФТУ, в тому числі на міжнародних
змаганнях, які проходять в Україні строком на 6 місяців від дати прийняття відповідного
рішення. В разі появи на території тенісного клубу або спорткомплексу в якому проходять
змагання ФТУ Шейкіної І., головний суддя змагань зобов’язаний негайно дискваліфікувати
її дочку Шейкіну В. з обох розрядів відповідного турніру.
Поставили на голосування.
За – 3
Проти – 0
Утримались – 0

