
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 

ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №18 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

10  грудня 2020 р.                          м. Київ 
 

 
1. Про інциденти, що сталися 19.09.2020 р. під час матчу 3-го туру чемпіонату України серед 

команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Арена» 
м.Харків – «Лідер» м.Дніпро (Перша ліга, U17, Група 2) 
 

Розглянувши рапорт арбітра, директора матчу, протест команди «Арена» м.Харків та доказові 
матеріали матчу 3-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. між командами «Арена» м.Харків – «Лідер» м.Дніпро (Перша ліга, U17, Група 2) 
вирішили: 

 за участь у матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди «Лідер» м.Дніпро не внесеного до заявкового 
листа футболіста Нагаєць М.С. (ІD: 30057709), команді «Лідер» м.Дніпро зарахувати технічну 
поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються; 

 зобов’язати клуб «Лідер» м.Дніпро перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в 
сумі 1000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.29). 

 
 

2. Про інциденти, що сталися 18.10.2020 р. під час матчу 7-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами СКМД м.Дніпро 
– «Лідер» м.Дніпро (Перша ліга, U17, Група 2) 
 

Розглянувши рапорт арбітра, директора матчу, протест команди СКМД м.Дніпро та доказові матеріали 
матчу 7-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 
рр. між командами «Арена» м.Харків – «Лідер» м.Дніпро (Перша ліга, U17, Група 2) вирішили: 

 за участь у матчі 7-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди «Лідер» м.Дніпро не внесеного до заявкового 
листа футболіста Нагаєць М.С. (ІD: 30057709), команді «Лідер» м.Дніпро зарахувати технічну 
поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються; 

 зобов’язати клуб «Лідер» м.Дніпро перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в 
сумі 1000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.29). 

 
 

3. Про інциденти, що сталися 18.11.2020 р. під час матчу 8-го туру чемпіонату України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами «Лідер» 
м.Дніпро – «Динамо» м.Харків (Перша ліга, U17, Група 2) 
 

Розглянувши рапорт арбітра, директора матчу, протест команди «Динамо» м.Харків та доказові 
матеріали матчу 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів 
сезону 2020/21 рр. між командами «Арена» м.Харків – «Лідер» м.Дніпро (Перша ліга, U17, Група 2) 
вирішили: 

 за участь у матчі 8-го туру чемпіонату України серед команд дитячо-юнацьких спортивних 
закладів сезону 2020/21 рр. у складі команди «Лідер» м.Дніпро не внесеного до заявкового 
листа футболіста Нагаєць М.С. (ІD: 30057709), команді «Лідер» м.Дніпро зарахувати технічну 
поразку 0:3, а команді суперниці технічну перемогу 3:0; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються; 



 зобов’язати клуб «Лідер» м.Дніпро перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий грошовий внесок в 
сумі 1000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.29). 

 
 
 
 
 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

  


