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Стаття 7. Система проведення змагань 

 

Фінальний турнір другого етапу змагань з футболу серед команд дитячо-юнацьких 

спортивних закладів вікових категорій U-14/U-16 складається з попереднього та основного 

етапів. 

На попередньому етапі зустрічаються команди, які мають найгірші показники серед усіх 

команд, які на груповому етапі посіли 3-тє місце в групах "А", "Б" та "В" (при визначенні 

кращої команди серед команд, які на груповому етапі посіли 3-тє місце в групах "А", "Б" та 

"В", результати матчів команди, яка посіла 3-тє місце в групі "Б", з командою, яка посіла 6-
те місце в групі "Б", до загального підрахунку не беруться). 

У основному етапі фінального турніру змагань беруть участь 8 (вісім) команд: 

- команди, які на груповому етапі посіли 1-ше та 2-ге місця в групах "А", "Б" та "В"; 

- команда, яка має кращі показники серед усіх команд, які на груповому етапі посіли 3-тє 

місце в групах "А", "Б" та "В"; 

- команда-переможець попереднього етапу фінального турніру серед команд, які мають 

найгірші показники серед усіх команд, які на груповому етапі посіли 3-тє місце в групах "А", 

"Б" та "В". 
Команди-учасниці основного фінального етапу змагаються за системою з вибуванням, 

усі стадії основного фінального етапу проводяться з 1 (одного) матчу. 

Перед початком змагань відбувається процедура жеребкування сітки основного 

фінального етапу, під час якого на стадії 1/4 фіналу враховуються наступні правила: 

1) на стадії 1/4 фіналу не можуть зустрітися між собою команди, які на груповому етапі 

посіли 1-ше місце в групах; 

2) на стадії 1/4 фіналу не можуть зустрітися між собою команди, які на груповому етапі 
посіли 3-тє місце в групах; 

3) на стадії 1/4 фіналу не можуть зустрітися команди, які на груповому етапі грали в одній 

групі. 
 

Процедура жеребкування сітки основного фінального етапу відбувається наступним 
чином: 

1) учасники стадії 1/4 фіналу "сіяні" – у перший кошик потрапляють команди, які за 

підсумками групового етапу зайняли 1-ше місце в групах, у другий кошик потрапляють 

команди, які за підсумками групового етапу зайняли 2-ге місце в групах, у третій кошик 

потрапляють – команда, яка має кращі показники серед усіх команд, які на груповому 

етапі посіли 3-тє місце в групах "А", "Б" та "В", та команда-переможець попереднього 

етапу фінального турніру серед команд, які мають найгірші показники серед усіх 

команд, які на груповому етапі посіли 3-тє місце в групах "А", "Б" та "В"; 
2) спочатку першими згідно сітки фінального етапу жеребкуються всі "сіяні" команди з 

третього кошика, далі другими (з урахуванням вище зазначених правил 

жеребкування стадії 1/4 фіналу) жеребкуються всі "сіяні" команди з першого кошика, 

і останніми (з урахуванням вище зазначених правил жеребкування стадії 1/4 фіналу) 

жеребкуються всі "сіяні" команди з другого кошика; 

3) у випадку, якщо під час процедури жеребкування, пару складуть команди, які грали на 

груповому етапі змагань в одній групі, даний результат жеребкування "ігнорується" та 
процедура жеребкування продовжується далі. Після складання пари команд (згідно 

вище зазначених правил жеребкування стадії 1/4 фіналу), кулька з назвою команди, 

яка була раніше "проігнорована", повертається в свій кошик і приймає участь у 

подальшій процедурі жеребкування. 
 

У випадку нічийного результату в основний час у матчах стадій попереднього етапу, 1/4, 

1/2 фіналу, матчу за 3-тє місце та фінальному матчі, для виявлення переможця призначається 

серія 11 – метрових ударів, які виконуються у відповідності до вимог ФІФА. 
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