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Голові регіональної
асоціації футболу

Дитячо-юнацька футбольна ліга України повідомляє Вам, що 04-05 вересня 2021 року
починається Чемпіонат України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів
сезону 2021/2022 років:
Еліт ліга: юнаки U-17-2005, U-15-2007 рр.н. та U-16-2006, U-14- 2008 рр.н.
Вища ліга: юнаки U-17-2005, U-15-2007 рр.н. та U-16-2006, U-14- 2008 рр.н.
Перша ліга: юнаки U-17-2005/2006 , U-15-2007/2008 рр.н.
Перша ліга: юніори U-19-2003/2004 рн.
Регіональній асоціації футболу до 23 липня 2021 року необхідно:

підтвердити участь ДЮСЗ/клубу свого регіону у Еліт лізі (склад учасників додається);

підтвердити участь ДЮСЗ/клубу свого регіону у Вищій лізі (склад учасників
додається);

підтвердити та рекомендувати нові ДЮСЗ/клуби для участі у Першій лізі свого регіону
тільки з числа переможців та призерів обласних, міських змагань з наданням відповідних
підсумкових таблиць, а також ДЮСЗ/клуб, що належить професіональному клубу або
працює за договором з ним (в першу чергу);

підтвердити та рекомендувати нові ДЮСЗ/клуби свого регіону для участі у першій лізі
серед команд юніорів U-19.

ДЮСЗ/клуби Першої ліги, які посіли в клубному заліку два останні місця у групових
змаганнях у кожній групі або знялися зі змагань, автоматично вибувають зі складу
учасників змагань ДЮФЛУ, і не мають право бути рекомендованими для участі на
сезон 2021/2022 років;
на участь у Чемпіонаті України 2021/2022 рр. до Дирекції Дитячо-юнацької футбольної
ліги України. e-mail: duflu2001@gmail.com
Заявки надані пізніше вказаного терміну, прийматися до перегляду не будуть.
Склад учасників змагань та груп буде затверджено Дирекцією ДЮФЛУ до 06 серпня
2021 року.
Регламент змагань та документацію на заявку буде розміщено в електронному вигляді на
офіційному сайті ДЮФЛУ (http://duflu.org.ua) . Строки та графік заявки буде повідомлено
до 06 серпня 2021 р.
Гравці які досягли 14-річного віку будуть допущенні до змагань тільки при наявності IDкартки громадянина України. Просимо Вас, заздалегідь повідомити всі ДЮСЗ/клуби вашого
регіону.
Особливо звертаємо Вашу увагу що вся заявочна компанія на Чемпіонат України з
футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів сезону 2021/2022 років та
Чемпіонат України з футболу серед команд юніорів U-19 Перша ліга сезону 2021/2022 років
буде відбуватися виключно дистанційно.
Тому прохання ще раз нагадати клубам, що Вони повинні особисто реєструвати
футболістів які проходитимуть процедуру заявки на змагання у Системі, та обов’язково
самостійно завантажують необхідні документи до Системи (db.uaf.ua). Клуби які ще не
отримали доступу до Системи просимо надати відповідну заявку підписану керівником клубу
на адреси: duflu2001@gmail.com та database@uaf.ua.
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