ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОМІТЕТ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ
ФУТБОЛЬНОЇ ЛІГИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ №5
Всеукраїнські змагання з футболу
серед дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2016/17 років
17 жовтня 2016 р.

м. Київ

1. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо організації відеозапису матчів 5-го
туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр. між командами УФК м. Дніпро
(U-15/17) – «Азовсталь» м. Маріуполь (U-15/17)
Розглянувши рапорти директора матчів 5-го туру чемпіонату України сезону 2016/2017 рр.
між командами УФК м. Дніпро (U-15/17) – «Азовсталь» м. Маріуполь (U-15/17)
вирішили:
за непроведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) УФК м. Дніпро
попередити.
2. Про порушення норм Регламенту змагань, щодо організації відеозапису матчів 5-го
туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр. між командами «Зірка» м. Київ (U-15/17) –
«Верес-КОЛІФКС» м. Костопіль (U-15/17)
Розглянувши рапорти директора матчів 5-го туру першості України сезону 2016/2017 рр.
між командами «Зірка» м. Київ (U-15/17) – «Верес-КОЛІФКС» м. Костопіль (U-15/17)
вирішили:
за не проведення відеозапису матчів (ст.22 п.2 Регламенту) ФК «Зірка» м. Київ
попередити.
3. Про вилучення тренера ФК «Скала» м. Моршин (U-17) Луткова О.А. у матчі 5-го
туру чемпіонату України сезону 2016/17 рр.
Розглянувши рапорт арбітра матчу 5-го туру чемпіонату України сезону 2016/2017 рр. між
командами СДЮШОР м. Ужгород (U-17) – ФК «Скала» м. Моршин (U-17) вирішили:
за недотримання правил поведінки офіційних осіб у технічній зоні під час матчу згідно
Дисциплінарних правил ФФУ Ст.13 п.2.3, п.2.5, Ст.25 п.1.3 та згідно Додатку 4
Дисциплінарних правил ФФУ п.18, відсторонити тренера команди ФК «Скала» м.
Моршин (U-17) Луткова О.А., на 3 (три) матчі чемпіонату України сезону 2016/2017 рр.
(по 29.10.2016 включно) та зобов’язати перерахувати обов’язковий грошовий внесок в
сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ;
за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб
клубу під час матчу згідно Додатку 4 Дисциплінарних правил ФФУ п.20, зобов’язати
ФК «Скала» м. Моршин перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.
на р/р ДЮФЛУ;
у разі повторного порушення Лутковим О.А., передбаченого Дисциплінарними
правилами ФФУ Ст.25 п.1.3 в період до 17.10.2017 р., застосувати до нього санкції
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ Ст.13 п.2.7, у вигляді заборони
здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом терміном на 1 (один) рік.

4. Про вилучення тренера команди «Молодь» м. Полтава (U-17) Ходирєва С.Л. у
матчі 7-го туру першості України сезону 2016/17 рр.
Розглянувши рапорт арбітра матчу 7-го туру першості України сезону 2016/2017 рр. між
командами «Майстер м’яча» м. Харків (U-17) – «Молодь» м. Полтава (U-17) вирішили:
за недотримання правил поведінки офіційних осіб у технічній зоні під час матчу згідно
Дисциплінарних правил ФФУ Ст.13 п.2.3, п.2.5, Ст.25 п.1.3 та згідно Додатку 4
Дисциплінарних правил ФФУ п.18, відсторонити тренера команди «Молодь» м.
Полтава (U-17) Ходирєва С.Л., на 3 (три) матчі чемпіонату України сезону 2016/2017
рр. (по 30.10.2016 включно) та зобов’язати перерахувати обов’язковий грошовий
внесок в сумі 250 грн. на р/р ДЮФЛУ;
за неетичну, некоректну, неспортивну (недисципліновану) поведінку офіційних осіб
клубу під час матчу згідно Додатку 4 Дисциплінарних правил ФФУ п.20, зобов’язати
ФК «Молодь» м. Полтава перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 500 грн.
на р/р ДЮФЛУ;
у разі повторного порушення Ходирєвим С.Л., передбаченого Дисциплінарними
правилами ФФУ Ст.25 п.1.3 в період до 17.10.2017 р., застосувати до нього санкції
передбачені Дисциплінарними правилами ФФУ Ст.13 п.2.7, у вигляді заборони
здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом терміном на 1 (один) рік.
5. Про інцидент що стався перед матчем 7-го туру першості України сезону 2016/17
рр. між командами «ДЮСШ-26 Єдина Сила» м. Київ (U-15/17) – СДЮШОР м.
Черкаси (U-15/17)
Розглянувши рапорт директора матчу 7-го туру першості України сезону 2016/2017 рр. між
командами «ДЮСШ-26 Єдина Сила» м. Київ (U-15/17) – СДЮШОР м. Черкаси
(U-15/17)
вирішили:
за відмову починати календарний матчі 7-го туру першості України сезону 2016/17 рр.
згідно Регламенту ДЮФЛУ (Ст.37 п.2.2) та Дисциплінарних правил ФФУ (Додаток 4
п.7) командам «ДЮСШ-26 Єдина Сила» м. Київ (U-15/17) зарахувати поразку -:+, а
командам суперницям перемогу +:-;
зобов’язати ДЮСШ-26 «Єдина Сила» м. Київ перерахувати обов’язковий грошовий
внесок в сумі 500 грн. на р/р ДЮФЛУ (Дисциплінарні правила ФФУ Додаток 4 п.7);

Голова ДК ДЮФЛУ

В. В. Бахур

