
   

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ 
ДДИИТТЯЯЧЧОО--ЮЮННААЦЦЬЬККООЇЇ  

ФФУУТТББООЛЛЬЬННООЇЇ  ЛЛІІГГИИ  УУККРРААЇЇННИИ  
 

 

РІШЕННЯ №19 
Всеукраїнські змагання з футболу  

серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 років 
 

25 лютого 2021 р.                                м. Київ 
 

1. Про інциденти, що сталися 27.11.2020 р. під час матчу 10-го туру першості України серед 
команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між командами ОЛІПС 
«Барса» м. Суми – «Луганщина» м. Кремінна (Перша ліга, U17, Група 1) 
 

1. Розглянувши рапорт арбітра, директора матчу, протест команди «Луганщина» м. Кремінна, 
пояснення ОЛІПС «Барса» м. Суми та доказові матеріали матчу (в том числі фото) 10-го туру 
першості України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. між 
командами ОЛІПС «Барса» м. Суми – «Луганщина» м. Кремінна (Перша ліга, U17, Група 1) 
вирішили: 
 за спробу участі, що прирівнюється до порушення з точки зору застосування дисциплінарних 

санкцій (Ст.2 п.3. Дисциплінарних правил УАФ), 27.11.2020 року у матчі 10-го туру першості 
України серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2020/21 рр. у складі 
команди ОЛІПС «Барса» м. Суми не внесених до заявкового листа футболістів Литовченко 
Д.М (ІD: 22086562) та Кириченко Е.В. (ID: 30004296) на підставі «Паспорту футболіста» 
заявлених за команду гравців Нишкури Д.С. (ІD: 22110196) та Матвійчука І.С. (ІD: 22088769) 
відповідно:  

 команді ОЛІПС «Барса» м. Суми зарахувати технічну поразку 0:3, а команді 
суперниці технічну перемогу 3:0; 

 попередження і вилучення, отримані футболістами в цьому матчі, залишаються; 
 відсторонити старшого тренера команди ОЛІПС «Барса» м. Суми, Жуковця В.М. 

терміном на 1 (один) рік до 11.02.2022 р. (Дисциплінарні правила УАФ Ст.2 п.16, 22, 
Ст.6 п.2.7, Додаток 4 п.31.1);  

 відсторонити футболіста Кириченко Е.В. (ID: 30004296) заявленого на змагання 
ДЮФЛУ за команду «Барса» Суми терміном на 1 (один) рік до 11.02.2022 р. 
(Дисциплінарні правила УАФ Ст.2 п.16, 22, Ст.6 п.2.7, Додаток 4 п.31.1); );  

 відсторонити футболіста Литовченко Д.М (ІD: 22086562) заявленого на змагання 
ДЮФЛУ за команду «Барса» Суми (U19) терміном на 1 (один) рік до 11.02.2022 р. 
(Дисциплінарні правила УАФ Ст.2 п.16, 22, Ст.6 п.2.7, Додаток 4 п.31.1). 

 зобов’язати клуб ОЛІПС «Барса» м. Суми перерахувати на р/р ДЮФЛУ обов’язковий 
грошовий внесок в сумі 20 000 грн. (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.31.1). 

 у разі повторного порушення командою ОЛІПС «Барса» м. Суми, до закінчення змагального 
сезону 2020/2021 рр., застосувати більш сурові санкції, передбачені Дисциплінарними 
правилами УАФ (Дисциплінарні правила УАФ Додаток 4 п.31.1). 

 
2. У порядку п.12.Ст.27 Регламенту чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів сезону 2020/2021 років дане Рішення може бути оскаржено зацікавленою 
стороною в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту 
отримання.  

 
 
 
Голова ДК ДЮФЛУ                 В. В. Бахур  

 


