ТИМЧАСОВІ ЗМІНИ до Регламенту УАФ зі статусу й трансферу
футболістів на сезони 2019/2020, 2020/2021 рр.

Пункт 6 стаття 17 Регламенту
Поточна (стара) редакція (жовтим помічені зміни):
6. З 01 липня поточного року до 30 червня наступного року включно футболіст може
бути зареєстрований щонайбільше за три клуби. Протягом цього періоду футболіст
має право виступати в офіційних змаганнях тільки за два клуби незалежно від їх
приналежності (ПЛ, ПФЛ, ААФУ, ДЮФЛ та регіональна асоціація/федерація). Як
виняток з цього правила футболіст, що переходить між двома клубами, що належать
різним національним асоціаціям (з інших країн) з пересічними сезонами (наприклад,
початок сезону влітку / восени на відміну від початку чемпіонату взимку / навесні),
може брати участь в офіційних матчах за третій клуб протягом відповідного сезону за
умови, що він повністю виконав свої контрактні зобов'язання щодо своїх колишніх
клубів.
НОВА (тимчасова) редакція:
6. Протягом одного сезону 1 футболіст може бути зареєстрований щонайбільше за три
клуби. Протягом цього ж періоду футболіст має право виступати в офіційних
змаганнях2 тільки за три клуби незалежно від їх приналежності (ПЛ, ПФЛ, ААФУ,
ДЮФЛ та регіональна асоціація/федерація). Як виняток з цього правила футболіст,
що переходить між двома клубами, що належать різним національним асоціаціям (з
інших країн) з пересічними сезонами (наприклад, початок сезону влітку / восени на
відміну від початку чемпіонату взимку / навесні), може брати участь в офіційних
матчах за третій клуб протягом відповідного сезону за умови, що він повністю
виконав свої контрактні зобов'язання щодо своїх колишніх клубів.
Пункт 7 стаття 17 Регламенту (залишився без змін)
7. У разі, якщо футболіст отримав дисциплінарну санкцію, однак безпосередньо не
виходив на поле в якості футболіста, реєстрація за клуб, у якому він отримав
дисциплінарну санкцію, враховується під час підрахунку кількості реєстрацій та
виступів футболіста в сезоні.
Пункт 8 стаття 17 Регламенту (залишився без змін)
8. За будь-яких обставин питанню спортивної цілісності змагань повинна приділятися
належна увага. Зокрема, футболіст не має права брати участь в офіційних матчах за
більш ніж два клуби, які беруть участь в одному й тому ж змаганні протягом
одного й того ж сезону.
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Під терміном «сезон» розуміється сезон 2019/2020 та сезон 2020/2021.

Під терміном «має право виступати в офіційних змаганнях» в цьому Регламенті розуміється безпосередній
вихід на поле в офіційному матчі у якості футболіста.
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