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Стаття 7. Система проведення змагань 

 

У фінальному турнірі другого етапу змагань з футболу серед команд дитячо-

юнацьких спортивних закладів вікової категорії U-13 беруть участь команди, які на 

груповому етапі посіли 1-ше, 2-ге та 3-тє місця відповідно у групах "А" та "Б". 

Фінальний етап змагань складається з двох стадій.  

На першій стадії фінального етапу команди змагаються у двох групах "1" та "2" 

по коловій системі в одне коло. 

Групи формуються згідно результатів команд групового етапу за наступним 

принципом: 

Група "1" – 3 команди (1-ше місце гр."А", 2-ге місце гр."Б", 3-тє місце гр."Б");  

Група "2" – 3 команди (1-ше місце гр."Б", 2-ге місце гр."А", 3-тє місце гр."А"). 
 

Визначення місць команд у турнірній таблиці на першій стадії фінального 

етапу: 

1. За перемогу команді нараховується 3 (три) очки, за нічию – 1 (одне) очко, за 

поразку очки не нараховуються. 

2. Місце команди у групі визначається за такими показниками, отриманими у всіх 

матчах:  

• більша кількість набраних очок; 

• більша кількість перемог; 

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

• більша кількість забитих м’ячів. 

3. При рівності показників, вказаних у п.2 цього розділу Додатку до Регламенту, у 

двох і більше команд, перевагу отримують команди, які в особистих матчах з 

усіма конкурентами мають кращі показники: 

• більша кількість набраних очок; 

• більша кількість перемог; 

• краща різниця забитих і пропущених м’ячів; 

• більша кількість забитих м’ячів; 

• менша кількість порушень у матчах фінального групового етапу 

(попередження – одне очко, вилучення – три очка).   

4. За рівності показників, вказаних в п.3 цього розділу Додатку до Регламенту, 

місця команд визначаються шляхом жеребкування, яке проводить Дирекція 

ДЮФЛІФО. 
 

У другій стадії фінального етапу команди, які посядуть другі місця в групах "1" 

та "2", змагатимуться за 3-тє місце. Переможці груп "1" та "2"  – змагатимуться за 

1-ше місце. 

У випадку нічийного результату в основний час у матчах за 3-тє та 1-ше місця, 

для виявлення переможця призначається серія 9 – метрових ударів, які 

виконуються у відповідності до вимог ФІФА. 
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