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№ 9 
Дата  21 січня 2021 р.                                      Керівникам футбольних клубів  

учасникам Чемпіонату України  
з футболу серед команд юніорів U-19 Перша ліга   

 
Дитячо-юнацька футбольна ліга України повідомляє Вам, що 01 березня 2021 року починається друга 

частина Чемпіонату України з футболу серед команд юніорів (U-19) 2020/2021 рр. Заявка до Чемпіонату (Перша ліга) 
відбудеться дистанційно з 10 лютого по 20 квітня 2021 року у ДЮФЛУ. 
 
«Група 1»  – 18 березня заявочний день;  
«Група 2»  – 22 лютого заявочний день;  
«Група 3»  – 01 квітня заявочний день; 
«Група 4»  – 23 лютого заявочний день 
 
тобто необхідні заявочні документи обов’язково повинні бути доставлені до ДЮФЛУ за день до дати заявки. 
   
Надання  документів у  вказаний термін обов’язкове.  
 

При реєстрації команд-учасниць обов’язково подаються наступні документи:  
 до другого кола не допускаються футболісти, які не отримали допуск до змагань у 2021 році медичною 

установою спортивного спрямування (диспансер, лікарня, госпіталь). Для спрощення процедури оформлення, 
Ви можете зробити ксерокопію заявочного аркуша (ламінованого) виданого ДЮФЛУ та проставити допуск 
лікаря на проти прізвищ гравців і завірити список печаткою медичної установи;   

 загальна інформація про клуб (зразок додається) якщо відбулися зміни або ця інформація не була надана при 
заявці на перше коло; 

 дозаявковий аркуш (зразок додається) на нових гравців та кольорова фотокартка футболіста останнього 3-х 
місячного терміну, на  електронному носії розмір 360Х470 рх у форматі .jpg) – обов’язково; 

 заява на проведення реєстрації у ЄДБ УАФ на електронному носії у форматі .pdf на кожного нового гравця 
обов’язково (зразок додається); 

 документи, які встановлюють особу футболіста та на електронному носії у форматі .pdf на кожного нового 
гравця обов’язково: 

а) на юнаків, які досягли паспортного віку (від 14 років) – ID-картка громадянина України на кожного нового 
гравця (лицьова та зворотна сторона на одному аркуші у форматі .pdf); 

б) гравці які народилися або мають громадянство  іншої держави, повинні пройти процедуру реєстрації через 
відділ Статусу і трансферу футболістів (зразок додається);  

Гравці, на яких не будуть подані вище вказані документи, до участі у чемпіонаті України 2020/2021 рр. 
допускатися не будуть. 

Всі вказані документи необхідно надіслати за день до дати заявки кур’єрською доставкою (Нова Пошта або 
інша) до м. Київ, провулок Лабораторний 7-А, Будинок футболу, кімната 306 ДЮФЛУ -  не електронному носії у 
форматі pdf (кожен окремий документ повинен мати розмір до 1МБ), списки з допуском лікаря та дозаявочні аркуші 
надсилаються в оригінальному вигляді з мокрими печатками.    

Нагадуємо Вам, що кожен футболіст повинен бути зареєстрований у ЄДБ УАФ та одночасно може бути 
заявлений тільки в одному ДЮСЗ/клубі. Тому необхідно звернутися до Вашої регіональної асоціації футболу для 
перевірки гравців, та уразі їх заявки за інші клуби в інших змаганнях таких футболістів треба відзаявити. Якщо гравця 
немає в ЄДБ УАФ такому футболісту необхідно створити ліцензію у спеціаліста по роботі з ЄДБ регіональної асоціації 
футболу та відразу до ліцензії прикріпити у форматі .pdf ID-картку громадянина України  . Також нагадуємо, що 
футболіст протягом футбольного сезону (з 01.07.20 по 30.06.21) має право виступати в офіційних  змаганнях тільки за 
три клуби (у зв’язку з карантином пандемії COVID-19) незалежно від їх приналежності. 

Клуби/ДЮСЗ, які мають заборгованість по членським внескам  та сплаті штрафних санкцій згідно рішень ДК 
ДЮФЛУ і не сплатять їх до початку заявкового періоду, до заявки допускатися не будуть. 

 Розрахунковий рахунок ГС «Всеукраїнська Дитячо-юнацька футбольна ліга України» IBAN 
UA203204780000026005924423522 р/р 26005924423522 в АБ УКРГАЗБАНК, МФО 320478, код ЕДРПОУ 38749693. 

Клуби/ДЮСЗ, які не виконають вказані вимоги в повному обсязі, до заявки допускатися не будуть. 
Просимо Вас довести до відома всіх команд-учасниць вказані вимоги з метою виключення випадків 

непорозумінь при проведенні заявки на друге коло Чемпіонату України  2020/2021 рр.   
 
 
 
 

Виконавчий директор ДЮФЛУ                   Ю.О. Жабинський 


