
    "ЗАТВЕРДЖЕНИЙ" 

                                                                                                                                 

Заступник голови, 

виконавчий директор ІФАФ                                В. Сікора 

 

                                                                                                                                                                

КАЛЕНДАР 

чемпіонату та розіграшу Кубку Івано-Франківської області з футболу 

сезону 2020-2021 років 

 

ПЕРША ЛІГА: 

 

1. "Покуття" (Коломия) 

2. "Нафтовик" (Долина) 

3. "Карпати" (Брошнів-Осада) 

4. "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 

5. "Бескид" (Надвірна) 

6. ФК "Турка" (Турка) 

7. "Пробій" (Городенка) 

8. "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 

9. "Ураган" (Черніїв) 

10. "Сокільське" (Тюдів) 

11. "Варатик" (Коломия) 

 

 

27.09 (неділя), 16:00, 1 тур 

"Покуття" (Коломия) – "Сокільське" (Тюдів) 

"Бескид" (Надвірна) – "Пробій" (Городенка) 

"Нафтовик" (Долина) – "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 

"Ураган" (Черніїв) – ФК "Турка" 

"Карпати" (Брошнів-Осада) – "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 

ФК "Варатик" (Коломия) – команда вільна від ігор 

 



04.10 (неділя), 15:00, 2 тур 

ФК "Турка" – "Карпати" (Брошнів-Осада) 

"Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) – "Ураган" (Черніїв) 

"Пробій" (Городенка) – "Нафтовик" (Долина) 

"Сокільське" (Тюдів) – "Бескид" (Надвірна) 

ФК "Варатик" (Коломия) – "Покуття" (Коломия) 

"Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) – команда вільна від ігор  

 

07.10 (середа), 15:00, Кубок області – попередній етап 

 

07.10 (середа), 15:00, 3 тур 

"Бескид" (Надвірна) – ФК "Варатик" (Коломия) 

11.10 (неділя), 15:00, 3 тур 

"Нафтовик" (Долина) – "Сокільське" (Тюдів) 

"Ураган" (Черніїв) – "Пробій" (Городенка) 

"Карпати" (Брошнів-Осада) – "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 

"Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) – ФК "Турка" 

"Покуття" (Коломия) – команда вільна від ігор 

 

14.10 (середа), 15:00, 4 тур 

"Пробій" (Городенка) – "Карпати" (Брошнів-Осада) 

"Сокільське" (Тюдів) – "Ураган" (Черніїв) 

ФК "Варатик" (Коломия) – "Нафтовик" (Долина) 

"Покуття" (Коломия) – "Бескид" (Надвірна) 

ФК "Турка" – команда вільна від ігор 

 

18.10 (неділя), 15:00, 5 тур 

"Нафтовик" (Долина) – "Покуття" (Коломия) 

"Карпати" (Брошнів-Осада) – "Сокільське" (Тюдів) 

"Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) – "Пробій" (Городенка) 

ФК "Турка" – "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 

21.10 (середа), 15:00, 5 тур 

"Ураган" (Черніїв) – ФК "Варатик" (Коломия) 

"Бескид" (Надвірна) – команда вільна від ігор 



25.10 (неділя), 15:00, 6 тур 

"Пробій" (Городенка) – ФК "Турка" 

"Сокільське" (Тюдів) – "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 

"Покуття" (Коломия) – "Ураган" (Черніїв) 

"Бескид" (Надвірна) – "Нафтовик" (Долина) 

"Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) – команда вільна від ігор 

 

28.10 (середа), 15:00, 7 тур 

"Ураган" (Черніїв) – "Бескид" (Надвірна) 

"Карпати" (Брошнів-Осада) – "Покуття" (Коломия) 

"Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) – ФК "Варатик" (Коломия) 

ФК "Турка" – "Сокільське" (Тюдів) 

"Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) – "Пробій" (Городенка) 

"Нафтовик" (Долина) – команда вільна від ігор 

 

01.11 (неділя), 14:00, 8 тур 

ФК "Варатик" (Коломия) – ФК "Турка" 

"Покуття" (Коломия) – "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 

"Бескид" (Надвірна) – "Карпати" (Брошнів-Осада) 

"Нафтовик" (Долина) – "Ураган" (Черніїв) 

04.11 (середа), 14:00, 8 тур 

"Сокільське" (Тюдів) – "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 

"Пробій" (Городенка) – команда вільна від ігор 

 

04.11 (середа), 14:00, 6 тур 

ФК "Варатик" (Коломия) – "Карпати" (Брошнів-Осада) 

 

08.11 (неділя), 14:00, 9 тур 

"Карпати" (Брошнів-Осада) – "Нафтовик" (Долина) 

"Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) – "Бескид" (Надвірна) 

ФК "Турка" – "Покуття" (Коломия) 

"Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) – ФК "Варатик" (Коломия) 

"Пробій" (Городенка) – "Сокільське" (Тюдів) 

"Ураган" (Черніїв) – команда вільна від ігор 



15.11 (неділя), 14:00, 10 тур 

ФК "Варатик" (Коломия) – "Пробій" (Городенка) 

"Покуття" (Коломия) – "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 

"Бескид" (Надвірна) – ФК "Турка" 

"Нафтовик" (Долина) – "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 

"Ураган" (Черніїв) – "Карпати" (Брошнів-Осада) 

"Сокільське" (Тюдів) – команда вільна від ігор 

 

18.11 (середа), 14:00, 11 тур 

"Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) – "Ураган" (Черніїв) 

22.11 (неділя), 14:00, 11 тур 

ФК "Турка" – "Нафтовик" (Долина) 

"Пробій" (Городенка) – "Покуття" (Коломия) 

"Сокільське" (Тюдів) – ФК "Варатик" (Коломия) 

25.11 (середа), 14:00, 11 тур 

"Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) – "Бескид" (Надвірна) 

"Карпати" (Брошнів-Осада) – команда вільна від ігор 

 

29.11 (неділя), 14:00, 4 тур 

"Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) – "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 

 


