"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова Івано-Франківської
обласної федерації футболу

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Президент Дитячо-юнацької
футбольної ліги ІваноФранківської області

________________Т.П.Клим

_______________Ю.І.Соловей

КАЛЕНДАР
першого кола чемпіонату ПЕРШОЇ ЛІГИ ДЮФЛІФО
футбольного сезону 2017-2018 років
серед команд вікової категорії U-18
ПЕРША ЛІГА:
1. "Колос Городенківщини" (Городенка)
2. ФК "Калуш" (Калуш)
3. ФК "Галич" (Галич)
4. "Карпати" (Брошнів-Осада)
5. ФК "Битків" (Битків)
6. "Тепловик-ДЮСШ №3" (Івано-Франківськ)
7. ФК "Турка" (Турка)
8. "Нафтовик" (Долина)
9. "Бескид" (Надвірна)
10. "Карпати" (Болехів)
11. "Вихор" (Ямниця)
12. НФК "Бурштин" (Бурштин)
13. "Покуття" (Снятин)
14. "Придністров'я" (Тлумач)
1 тур, 12 серпня (субота), 17:00
1 "Бескид" – ФК "Калуш"
2 "Карпати" (Бол.) – ФК "Турка"
3 "Тепловик-ДЮСШ №3" – НФК "Бурштин"
4 "Придністров'я" – "Нафтовик"
5 "Колос Городенківщини" – "Вихор"
6 "Покуття" – ФК "Галич"
7 "Карпати" (Б.-О.) – ФК "Битків"
2 тур, 19 серпня (субота), 17:00
8 "Карпати" (Б.-О.) – "Бескид"
9 ФК "Битків" – "Покуття"
10 ФК "Галич" – "Колос Городенківщини"
11 "Вихор" – "Придністров'я"
12 "Нафтовик" – "Тепловик-ДЮСШ №3"
13 НФК "Бурштин" – "Карпати" (Бол.)
14 ФК "Турка" – ФК "Калуш"
3 тур, 26 серпня (субота), 17:00
15 "Бескид" – ФК "Турка"
16 "Карпати" (Бол.) – "Нафтовик"
17 "Придністров'я" – ФК "Галич"
18 "Колос Городенківщини" – ФК "Битків"
19 "Покуття" – "Карпати" (Б.-О.)

30 серпня (середа), 17:00
20 ФК "Калуш" – НФК "Бурштин"
21 "Тепловик-ДЮСШ №3" – "Вихор"
4 тур, 2 вересня (субота), 16:00
22 "Покуття" – "Бескид"
23 "Карпати" (Б.-О.) – "Колос Городенківщини"
24 ФК "Битків" – "Придністров'я"
25 ФК "Галич" – "Тепловик-ДЮСШ №3"
26 "Вихор" – "Карпати" (Бол.)
27 "Нафтовик" – ФК "Калуш"
28 НФК "Бурштин" – ФК "Турка"
5 тур, 6 вересня (середа), 16:00
29 ФК "Калуш" – "Вихор"
9 вересня (субота), 16:00
30 "Бескид" – ФК "Бурштин"
31 ФК "Турка" – "Нафтовик"
32 "Карпати" (Бол.) – ФК "Галич"
33 "Тепловик-ДЮСШ №3" – ФК "Битків"
34 "Придністров'я" – "Карпати" (Б.-О.)
35 "Колос Городенківщини" – "Покуття"
6 тур, 13 вересня (середа), 16:00
36 ФК "Галич" – ФК "Калуш"
37 "Вихор" – ФК "Турка"
16 вересня (субота), 16:00
38 "Колос Городенківщини" – "Бескид"
39 "Покуття" – "Придністров'я"
40 "Карпати" (Б.-О.) – "Тепловик-ДЮСШ №3"
41 ФК "Битків" – "Карпати" (Бол.)
42 "Нафтовик" – НФК "Бурштин"
7 тур, 20 вересня (середа), 16:00
43 НФК "Бурштин" – "Вихор"
44 ФК "Калуш" – ФК "Битків"
23 вересня (субота), 16:00
45 "Бескид" – "Нафтовик"
46 ФК "Турка" – ФК "Галич"
47 "Карпати" (Бол.) – "Карпати" (Б.-О.)
48 "Тепловик-ДЮСШ №3" – "Покуття"
49 "Придністров'я" – "Колос Городенківщини"
8 тур, 27 вересня (середа), 16:00
50 "Карпати" (Б.-О.) – ФК "Калуш"
51 "Вихор" – "Нафтовик"
30 вересня (субота), 16:00
52 "Придністров'я" – "Бескид"
53 "Колос Городенківщини" – "Тепловик-ДЮСШ №3"
54 "Покуття" – "Карпати" (Бол.)
55 ФК "Битків" – ФК "Турка"
56 ФК "Галич" – НФК "Бурштин"
9 тур, 4 жовтня (середа), 15:00
57 "Бескид" – "Вихор"
58 ФК "Калуш" – "Покуття"

7 жовтня (субота), 15:00
59 "Нафтовик" – ФК "Галич"
60 НФК "Бурштин" – ФК "Битків"
61 ФК "Турка" – "Карпати" (Б.-О.)
62 "Карпати" (Бол.) – "Колос Городенківщини"
63 "Тепловик-ДЮСШ №3" – "Придністров'я"
10 тур, 11 жовтня (середа), 15:00
64 "Колос Городенківщини" – ФК "Калуш"
65 ФК "Галич" – "Вихор"
14 жовтня (субота), 15:00
66 "Тепловик-ДЮСШ №3" – "Бескид"
67 "Придністров'я" – "Карпати" (Бол.)
68 "Покуття" – ФК "Турка"
69 "Карпати" (Б.-О.) – НФК "Бурштин"
70 ФК "Битків" – "Нафтовик"
11 тур, 18 жовтня (середа), 15:00
71 "Вихор" – ФК "Битків"
72 ФК "Калуш" – "Придністров'я"
21 жовтня (субота), 15:00
73 "Бескид" – ФК "Галич"
74 "Нафтовик" – "Карпати" (Б.-О.)
75 НФК "Бурштин" – "Покуття"
76 ФК "Турка" – "Колос Городенківщини"
77 "Карпати" (Бол.) – "Тепловик-ДЮСШ №3"
12 тур, 26 жовтня (середа), 15:00
78 "Тепловик-ДЮСШ №3" – ФК "Калуш"
79 "Карпати" (Б.-О.) – "Вихор"
28 жовтня (субота), 15:00
80 "Карпати" (Бол.) – "Бескид"
81 "Придністров'я" – ФК "Турка"
82 "Колос Городенківщини" – НФК "Бурштин"
83 "Покуття" – "Нафтовик"
84 ФК "Битків" – ФК "Галич"
13 тур, 1 листопада (середа), 14:00
85 "Вихор" – "Покуття"
86 ФК "Калуш" – "Карпати" (Бол.)
4 листопада (субота), 14:00
87 "Бескид" – ФК "Битків"
88 ФК "Галич" – "Карпати" (Б.-О.)
89 "Нафтовик" – "Колос Городенківщини"
90 НФК "Бурштин" – "Придністров'я"
91 ФК "Турка" – "Тепловик-ДЮСШ №3"
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КАЛЕНДАР
першого кола першості ДРУГОЇ ЛІГИ ДЮФЛІФО
футбольного сезону 2017-2018 років
серед команд вікової категорії U-18
ДРУГА ЛІГА:
1. "Касова" (Бовшів)
2. "Медик-Лісівник" (Солотвин)
3. "Черемош" (Верховина)
4. ФК "Рогатин" ("Рогатин")
5. "Хутровик" (Тисмениця)
6. "Нептун-Покуття" (Заболотів)
7. "Кремінь" (Пістинь)
8. СФК "Богородчани" (Богородчани)
9. "Вовки" (Вовчківці)
10. ФК "Угорники" (Угорники)
11. "Старт" (Гвіздець)
1 тур, 20 серпня (неділя), 15:00
1 "Кремінь" – "Хутровик"
2 "Медик-Лісівник" – "Старт"
3 "Касова" – "Черемош"
4 ФК "Рогатин" – ФК "Угорники"
5 "Вовки" – СФК "Богородчани"
2 тур, 27 серпня (неділя), 15:00
6 "Хутровик" – СФК "Богородчани"
7 ФК "Угорники" – "Нептун-Покуття"
8 "Черемош" – ФК "Рогатин"
9 "Старт" – "Касова"
10 "Кремінь" – "Медик-Лісівник"
3 тур, 3 вересня (неділя), 14:00
11 "Медик-Лісівник" – "Хутровик"
12 "Касова" – "Кремінь"
13 ФК "Рогатин" – "Старт"
14 "Нептун-Покуття" – "Черемош"
15 "Вовки" – ФК "Угорники"
4 тур, 10 вересня (неділя), 14:00
16 ФК "Угорники" – СФК "Богородчани"
17 "Черемош" – "Вовки"
18 "Старт" – "Нептун-Покуття"
19 "Кремінь" – ФК "Рогатин"
20 "Медик-Лісівник" – "Касова"

5 тур, 17 вересня (неділя), 14:00
21 "Касова" – "Хутровик"
22 ФК "Рогатин" – "Медик-Лісівник"
23 "Нептун-Покуття" – "Кремінь"
24 "Вовки" – "Старт"
25 СФК "Богородчани" – "Черемош"
6 тур, 24 вересня (неділя), 14:00
26 "Хутровик" – ФК "Угорники"
27 "Старт" – СФК "Богородчани"
28 "Кремінь" – "Вовки"
29 "Медик-Лісівник" – "Нептун-Покуття"
30 "Касова" – ФК "Рогатин"
7 тур, 1 жовтня (неділя), 13:00
31 ФК "Рогатин" – "Хутровик"
32 "Нептун-Покуття" – "Касова"
33 "Вовки" – "Медик-Лісівник"
34 СФК "Богородчани" – "Кремінь"
35 ФК "Угорники" – "Черемош"
8 тур, 8 жовтня (неділя), 13:00
36 "Хутровик" – "Черемош"
37 "Старт" – ФК "Угорники"
38 "Медик-Лісівник" – СФК "Богородчани"
39 "Касова" – "Вовки"
40 ФК "Рогатин" – "Нептун-Покуття"
9 тур, 15 жовтня (неділя), 13:00
41 "Нептун-Покуття" – "Хутровик"
42 "Вовки" – ФК "Рогатин"
43 СФК "Богородчани" "Касова"
44 ФК "Угорники" – "Кремінь"
45 "Черемош" – "Старт"
10 тур, 22 жовтня (неділя), 13:00
46 "Хутровик" – "Старт"
47 "Кремінь" – "Черемош"
48 "Медик-Лісівник" – ФК "Угорники"
49 ФК "Рогатин" – СФК "Богородчани"
50 "Нептун-Покуття" – "Вовки"
11 тур, 29 жовтня (неділя), 13:00
51 "Вовки" – "Хутровик"
52 СФК "Богородчани" – "Нептун-Покуття"
53 ФК "Угорники" – "Касова"
54 "Черемош" – "Медик-Лісівник"
55 "Старт" – "Кремінь"

