
    "ЗАТВЕРДЖЕНИЙ" 

                                                                                                                                 

Заступник голови, 

виконавчий директор ІФАФ                                В. Сікора 

 

                                                                                                                                                                

КАЛЕНДАР 

першості та розіграшу Кубку Івано-Франківської області з футболу 

сезону 2020-2021 років 

 

ДРУГА ЛІГА: 

 

1. "Касова" (Бовшів) 

2. "Карпати" (Болехів) 

3. "Хутровик" (Тисмениця) 

4. "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

5. "Карпати" (Кути) 

6. "Юність" (Верхня) 

7. "Придністров'я" (Тлумач) 

8. ФК "Вербівці" (Вербівці) 

9. "Сокіл" (Коршів) 

10. "Обрій" (Чернятин) 

11. "Карпати" (Старі Богородчани) 

12. "Колос Городенківщини" (Вільхівці) 

 

 

27.09 (неділя), 16:00, 1 тур 

"Придністров'я" (Тлумач) – "Хутровик" (Тисмениця) 

"Юність" (Верхня) – "Касова" (Бовшів) 

"Колос-Городенківщини" (Вільхівці) – "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

"Карпати" (Болехів) – "Карпати" (Старі Богородчани) 

"Обрій" (Чернятин) – "Сокіл" (Коршів) 

"Карпати" (Кути) – ФК "Вербівці" 



04.10 (неділя), 15:00, 2 тур 

"Хутровик" (Тисмениця) – ФК "Вербівці" 

"Сокіл" (Коршів) – "Карпати" (Кути) 

"Карпати" (Старі Богородчани) – "Обрій" (Чернятин) 

"Покуття-Нептун" (Заболотів) – "Карпати" (Болехів) 

"Касова" (Бовшів) – "Колос-Городенківщини" (Вільхівці) 

"Придністров'я" (Тлумач) – "Юність" (Верхня) 

 

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

 

11.10 (неділя), 15:00, 3 тур 

"Юність" (Верхня) – "Хутровик" (Тисмениця) 

"Колос-Городенківщини" (Вільхівці) – "Придністров'я" (Тлумач) 

"Карпати" (Болехів) – "Касова" (Бовшів) 

"Обрій" (Чернятин) – "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

"Карпати" (Кути) – "Карпати" (Старі Богородчани) 

ФК "Вербівці" – "Сокіл" (Коршів) 

 

14.10 (середа), 15:00, 4 тур 

"Хутровик" (Тисмениця) – "Сокіл" (Коршів) 

"Карпати" (Старі Богородчани) – ФК "Вербівці" 

"Покуття-Нептун" (Заболотів) – "Карпати" (Кути) 

"Касова" (Бовшів) – "Обрій" (Чернятин) 

"Придністров'я" (Тлумач) – "Карпати" (Болехів) 

"Юність" (Верхня) – "Колос-Городенківщини" (Вільхівці) 

 

18.10 (неділя), 15:00, 5 тур 

"Колос-Городенківщини" (Вільхівці) – "Хутровик" (Тисмениця) 

"Карпати" (Болехів) – "Юність" (Верхня) 

"Обрій" (Чернятин) – "Придністров'я" (Тлумач) 

"Карпати" (Кути) – "Касова" (Бовшів) 

ФК "Вербівці" – "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

"Сокіл" (Коршів) – "Карпати" (Старі Богородчани) 

 



 

25.10 (неділя), 15:00, 6 тур 

"Хутровик" (Тисмениця) – "Карпати" (Старі Богородчани) 

"Покуття-Нептун" (Заболотів) – "Сокіл" (Коршів) 

"Касова" (Бовшів) – ФК "Вербівці" 

"Придністров'я" (Тлумач) – "Карпати" (Кути) 

"Юність" (Верхня) – "Обрій" (Чернятин) 

"Колос-Городенківщини" (Вільхівці) – "Карпати" (Болехів) 

 

28.10 (середа), 15:00, 7 тур 

"Карпати" (Болехів) – "Хутровик" (Тисмениця) 

"Обрій" (Чернятин) – "Колос-Городенківщини" (Вільхівці) 

"Карпати" (Кути) – "Юність" (Верхня) 

ФК "Вербівці" – "Придністров'я" (Тлумач) 

"Сокіл" (Коршів) – "Касова" (Бовшів) 

"Карпати" (Старі Богородчани) – "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

 

01.11 (неділя), 14:00, 8 тур 

"Хутровик" (Тисмениця) – "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

"Касова" (Бовшів) – "Карпати" (Старі Богородчани) 

"Придністров'я" (Тлумач) – "Сокіл" (Коршів) 

"Юність" (Верхня) – ФК "Вербівці" 

"Колос-Городенківщини" (Вільхівці) – "Карпати" (Кути) 

"Карпати" (Болехів) – "Обрій" (Чернятин) 

 

08.11 (неділя), 14:00, 9 тур 

"Обрій" (Чернятин) – "Хутровик" (Тисмениця) 

"Карпати" (Кути) – "Карпати" (Болехів) 

ФК "Вербівці" – "Колос-Городенківщини" (Вільхівці) 

"Сокіл" (Коршів) – "Юність" (Верхня) 

"Карпати" (Старі Богородчани) – "Придністров'я" (Тлумач) 

"Покуття-Нептун" (Заболотів) – "Касова" (Бовшів) 

 

 



 

15.11 (неділя), 14:00, 10 тур 

"Хутровик" (Тисмениця) – "Касова" (Бовшів) 

"Придністров'я" (Тлумач) – "Покуття-Нептун" (Заболотів) 

"Юність" (Верхня) – "Карпати" (Старі Богородчани) 

"Колос-Городенківщини" (Вільхівці) – "Сокіл" (Коршів) 

"Карпати" (Болехів) – ФК "Вербівці" 

"Обрій" (Чернятин) – "Карпати" (Кути) 

 

22.11 (неділя), 14:00, 11 тур 

"Карпати" (Кути) – "Хутровик" (Тисмениця) 

ФК "Вербівці" – "Обрій" (Чернятин) 

"Сокіл" (Коршів) – "Карпати" (Болехів) 

"Карпати" (Старі Богородчани) – "Колос-Городенківщини" (Вільхівці) 

"Покуття-Нептун" (Заболотів) – "Юність" (Верхня) 

"Касова" (Бовшів) – "Придністров'я" (Тлумач) 


